Bewonersavond Basisplan Nieuwerbrug
6 december 2018

Plaats
Datum
Presentator

Programma
Plenair deel, duur +/- 30 min.
• Overzicht projecten Nieuwerbrug
• Korte terugblik inloopavond 11 juli
• Reacties en wat hebben we daarmee gedaan?
• Toelichting op uitgewerkte plan
• Toelichting op onderzoek effecten klinkers
• Vervolg na deze avond
Vervolgens verder aan de tafels
• Opmerkingen en reacties
• Gemeente en werkgroep-deelnemers zijn er voor vragen
• Reactieformulieren invullen
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is in ontwikkeling!
Overzicht projecten Nieuwerbrug

De gemeente gaat de komende jaren aan de slag met de fysieke leefomgeving in Nieuwerbrug, doel
is een betere doorstroming en noodzakelijk onderhoud aan het wegennet, riolering en aanverwante

Door Nathan Edelenbosch (projectleider)

zaken. Wij brengen u middels deze overzichtskaart graag op de hoogte van de plannen en ontwikkelingen
binnen het basisplan, de realisatie staat gepland van 2019 tot 2023.
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Kijk voor alle plannen en ontwikkelingen op:

www.bodegraven-reeuwijk.nl
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Herinrichting Korte Waarder
buiten de bebouwde kom

Terugblik 11 juli
op 11 juli gepresenteerde concept plan
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Terugblik 11 juli
• Ca. 100 bewoners aanwezig
• 42 reactieformulieren ingevuld
+ nagekomen reacties
• Reacties zijn per thema

Samenhang en dorpskarakter

Verkeersveiligheid

Eenduidige uitstraling

Centrum kwaliteit

1 goed plan, maar eerst sluipverkeer

30km/u gebied
ja, mits sluip- en vrachtverkeer
verdwijnt

2

3 voorziet, maar meer parkeren

mis ruimte voor fietsers

ja, smallere rijbaan en genoeg
heel erg goed, bij versmallingen
parkeren genereren
hinder
Veiligheid fietsers en
voetgangers, ook Korte Waarder
oost

goed idee

hoe meer hoe beter

5 Super!

Super, randen Gr. Florisweg
beschermen met stoep of mooie
paaltjes

hoe meer hoe beter, wel
begaanbaar houden

Ja!

Plan voldoet, mooie samenhang plaats
voetgangers en auto's; fietsers weinig
6 terug gezien

Prachtig, bij hoog groen rekening
houden met zonnepanelen
omwonenden

Mag meer, bloembakken aan
lantaarnpalen.

Overgang stoep/rijbaan in
Mooie afwisseling met behoud
bochten versterken met paaltjes. van karakter

4

7 Ja, meer dorpsgevoel en gezelligheid
Redelijk belangrijk, erg mooi maar
schiet doel voorbij. Overlast door
8 klinkers en verhogingen verwacht.

9 Mooi, gezellig en groen

voetpad Korte Waarder en
schoolzone
kiss&ride niet handig bij zebra

Algemeen

Oplossingen gezocht

apart houden van de weg

geen, alles van Korte Waarder naar Hoge
Rijndijk is beetje veel

Doorsteek naar Rijn vanaf
Dorpshuis leuk idee
Fijn dat gemeente verwaarlozing
wil compenseren
Te smalle uitrit brandweer,
aansluiting naar de nieuwe
nieuwbouw

Op Korte Waarder zowel links als
rechts om eenrichtings- doorgang Zeker op Korte Waarder, naar
school afscheiding voetgangers
te belemmeren
Handhaving 30 km niet te
Fijn dat groen nu gecompenseerd verwachten. Weren zwaar en
wordt
sluipverkeer belangrijker.
Prachtig maar geldverspilling als
sluipverkeer blijft. Rondweg naar
Bodegraven.

Super!

Super, 3 sterren, wel paaltjes om
plein te beschermen
Helaas niet. Francken-terrein?

Mooi aangepast, groen in
bochten voor meer veiligheid,
zebra-verplaatsing goed

Leuk idee, kans om plein anders
te gebruiken

Hagen duidelijker dan
versmallingen

Verplaatsing oversteek heel fijn,
duidelijke afscheiding
voetgangers

Fietsers in de knel,
geluidsoverlast klinkers.

Prima.

Ja

Karakter dorp versterken

Wanneer wordt wandel-fietspad nieuwe wijk aangesloten
op K. Waarder.

Sfeer, 'toeristisch dorp'

Veiligheid voetgangers

Mooie parkeerplaats.

Groot terrein buiten de kern, gratis shuttle bus
in het dorp

Weren sluipverkeer

Weren zwaar verkeer

Handhaving spitsafsluiting

Heel mooi!
Niet nodig. Zien kinderen het
gevaar?

Terrein Francken.
Parkeergarage. Terrein Francken. Boomgaard
Karens.

Bang voor geluidsoverlast en trillen van huis

Plein Wierickehuis

Graaf Florisweg-kruising

Parkeerproblemen

Is goed,

Roetoverlast Br.str.

Snelheid handhaven

Onderhoud klinkerstraten

Wateroverlast Br.str.

Regelmatig controleren

Rondom school moet zeer veilig
en goed toegankelijk zijn

Prima remmende werking

Terrein Francken.

Meer politiecontrole

Extern verkeer weren

Hoe smaller, hoe beter

Goed idee

Voetgangers voorrang geven

Parkeergarage op Francken terrein

Verkeersveiligheid
Weg van Francke Wagensveld
naar Verweij met brug over de
Rijn

Snelheidsremming

Gaat bij drukte problemen geven Mooi, verwacht opstoppingen

Niet ten kosten van p.p.

Goed

18

Goed idee, rond de brug, toren en
Wierickehuis.

19 Qua aanzien goed

Zorgen om trillingen, niet aan
omwonenden gedacht (parkeren,
snelheid, geluid)

20 Klinkers en goot maken lawaai

Hoge kosten? Gekleurd asfalt

Lastig met grote vrachtwagens en
landbouwvoertuigen
Nee, handhaving ontbreekt, mooi
maar niet doeltreffend, schuine
banden uitnodiging om looppad Handhaven. Aanpassing parkeren
Neen
leidt tot hogere snelheid
te gebruiken
Vrachtwagens flitsen, niet meer
door dorp

Veiligheid fietser boven uitstraling. 30
21 km/u, karrespoor is goed

Veiligheid fietser

Uitstraling 30 km-zone.
Handhaving. Wegversmalling
verhoogt snelheid juist.

Losse ruimte voor fietser bij
versmallingen. Goot in midden
heel goed in hele dorp.

Voetpad door hele dorp, nog
ruimte voor fietsers, evt. over
jaagpad.

Hoe meer, hoe beter

Gr. Lodewijkstraat woonerf (nu
veel te hard rijden).
Verkeersborden plaatsen daar.

Ribbels prima, wel ruimte voor
fietsers laten

Prima, woonerf rondom
schoolomgeving

Mooi. Parkeren en sluipverkeer
blijft groot probleem. Doortrekken Ja, maar niet ten goede aan
randweg naar Bodegraven.
doorstroming.

Mooi, maar praktische oplossingen
25 belangrijker dan aangezicht

Neem schoolzone mee, hoge
Nog meer groen, opvangcap.
kwaliteit
Regenwater
Goed, maar sluipverkeer kan alleen
door handhaving worden
tegengehouden
Voldoende in plan

26

Geen klinkers i.v.m. niet
onderheide huizen

Mooi, maar denk aan leefbaarheid
27 bewoners (p.p. + geluid)
Redelijk belangrijk, basisplan
voldoende, ook aanpakken van
28 achterlaatlocaties Francken etc.

In herfst geen voordeel voor
bomen en hagen

Mooi, maar is het praktisch? Veiligheid
32 voor fietsers en kinderen

Zwaar onvoldoende p.p.

Mooi niet altijd beter. Onderzoek
trillingen/geluid klinkers.

Prima, geen prioriteit

Zoveel mogelijk op eigen terrein

Denk aan fietser, door wegversmallingen in verdrukking.
Pleintje goed.

Verminderen toestroom en
snelheid file-ontwijkers

Meer veiligheid fietsers en
voetgangers

Korte Waarder en Weijpoort
momenteel levensgevaarlijk

Prima, geen prioriteit

Ondergrondse garage bij Francken locatie

Korte Waarder

Meer bomen en groen overal

Bruggemeesterstraat

Mooi maar niet praktisch

Geen, locatie De Smid, maar is bestemd voor
woningbouw

Molendijk doortrekken naar de Bree, of Randweg
doortrekken naar Bodegraven.

Doorstroming

Veiligheid/snelheid

Doortrekken Randweg en/of
Molendijk

Fietser de dupe, fietsstrook i.p.v.
breed voetpad

Leuk idee

Sommige p.p. kunnen makkelijk vergroot
worden in de woonwijken

Handhaving snelheid en sluipverkeer, ruimte voor fietsers

Meer ruimte voor fietsers

Dorpskarakter verbeteren

Dorpsbewoners niet de dupe
laten worden van versmallingen

Veilige omgeving rond de school

Oogt mooi, maar is het veilig?

Goed kijken naar parkeerbehoefte vóór def.
besluit. Locatie Francken.

Steegje Hoge Rijndijk 21 en 23 wordt veel gebruikt, is
drempel daar dan wel veilig?

Parkeeroplossing Hoge Rijndijk
i.p.v. beperken

Leefgenot (zonder geluidsoverlast Veilige wegen met handhaving
en trillingen)
regels

Overdone, redelijk onnodig

Achterlaatlocatie Francken kopen, KPN huis
kopen. Niet op Hoge Rijndijk!

Terugplaatsen 3 palen in trottoirs Hoge Rijndijk 14-16;
parkeren daar levensgevaarlijk

Parkeren Hoge Rijndijk verbieden
Brede veilige trottoirs
op rijbaan

Klinkers: mooi maar niet meer
geluid en trillingen!

Veelbelovend, rekening houden
met wortels bij bestrating

Punt goed aangepast

Heel goed. Geen auto's meer
Goede oplossing, op 3,5 m kun je geparkeerd als obstakel, zorg dat Op zich goed, let wel op uitrit
nog elkaar passeren
brandweer.
haag laag blijft i.v.m. zicht.

Erg leuk

Ja, het is aan de autobestuurders Als dit niet werkt ligt het aan de
automobilist
om hier gevolg aan te geven

Geen

Heel leuk, kan wel verwarring
gevenbij de gebruikers

Ja zeker

Ik denk het wel

Ziet er mooi uit

Heel mooi

Mooi idee

Wie gaat het onderhouden->
gemeente!

Duidelijke schoolzone, ook
handhaving nodig, sluipverkeer
weren zoals bij Houtwerf tijdens
spits; bewoners vrije doorgang.

Haag bij school Korte Waarder
verplaatsen, teveel opstopping.
Veilige plek voor fietsers Korte
Waarder.

Meer bomen in de straten en
Houtwerf

Ja, hard nodig

Bewoners moeten ook hun auto
kunnen parkeren
Op de Hoge Rijndijk bij begin
Klassieke lantaarnpalen plaatsen. Meer jaagpad duidelijke oversteek
36 bloembakken
markeren
Goed, doen, veel groen. Centrum
doortrekken naar hoek Hoge
Ja, uitstraling doortrekken de woonwijk Rijndijk/Korte waarder t.h.v.
37 in
Francken
Mooi, maar werkt dit qua herrie, drukte
en zwaar verkeer. Randweg
38 doortrekken
35 Dorpse uitstraling

Uitstraling imago geen probleem. Waar
Deel van imagoplan. Geen invloed
parkeren alle voetgangers waar jullie
39 voor bouwen?
op andere weggebruikers

90%
positief

Dorp 30 km/u. Sluiperverkeer
aanpakken

Geen klinkers Graaf Florisweg
i.v.m. geluid en verzakking

Meer dan voldoende, nemen het
Functionaliteit (goed begaanbare
Kwaliteit Rijn langs de Hoge Rijndijk zicht op Rijn weg. Alleen als het
33 trottoirs, geen files) en vooral veiligheid verarmt door p.p. en heggen.
echt goed onderhouden wordt.
Ja

34 Ja, aantrekkelijk

Achter Hoge Rijndijk 26 afsluiten voor voetgangers en
verhuren incl. onderhoud aan de bewoners nr. 20 en 26

Tegen klinkerplateaus i.v.m.
geluid

Duidelijk plein. Graag groene
afbakening tussen plein en straat.

Vooral groener maken

Eenduidigheid en duidelijkheid

2 stukken grond kopen bij nr. 53 HR

Uitstraling wel, praktijk?
Handhaving.

Mooi plan

Let op brandweer, ambulance

Goed idee

Handhaven

31 Ja mooi

Historisch plein
Passeervakken bij smalle loper
Veiligheid fietsers en voetgangers Veel uitwijkmogelijkheden Korte
Korte Waarder
Waarder

Wegversmallingen in midden i.p.v. zigzag hinderen fietser
minder. Dorp klein houden.

Geen handhaving grootste
Prima, maar geen oplossing voor
sluipverkeer.
Prima, behalve p.p.
probleem.
Nee, inrichting zorg óf voor
verkeersopstopping (smal profiel)
óf voor verkeersopstopping
(breed)
Geen vermindering sluipverkeer, Blij dat snelheid naar beneden
gaat
fietsers de dupe

Meer ruimte voor voet- en
fietspaden

Weg parallel aan spoorlijn tot
buiten het dorp

Prima

Prima, absoluut niet parkeren op te
Hoe meer, hoe beter
smalle Hoge Rijndijk

30 Prima, giga boost voor uitstraling

29 Heel belangrijk

Hoge Rijndijk, bij Gr. Florisweg woonerf maken.
Geen stoep maar p.p.

Heel goed idee

Onderzoek gedaan naar trillingen
en geluid klinkers? Géén drempels. Groen positief voor uitstraling

Aanwinst voor het dorp. Meer
aandacht voor parkeren bij
centrum. P.p. op Franckenterrein.
Goed voorstel. Meer
parkeergelegenheid achter
Wierickehuis.

Geslotenverklaring Hoge Rijndijk afschaffen

Leuk plan

Hoe meer, hoe beter. Wel goed
snoeien

Prima

verplaatsen oversteek bij school

Gr. Albrechtstraat op groen grasveld, met
hagen erom.

Nee, voor Wierickehuis moeten auto's
17 niet belemmerd worden

Ja, nu geen samenhang, Bodegraven
23 centrum fraai.

Inrichting 30km/u zone

Heel gezellig, auto te gast

Duidelijke fietsroute door dorp

Tussen Hoge Rijndijk en Korte Waarder
22 woonerf

Meer parkeren!

Veel groen

Veel groen in plan
Weg Wierickehuis duidelijk
toegankelijk houden. Hoge paal
Goed idee; geen wegversmallingen, op stoeprand tegen verkeer op
stoep.
geluidsoverlast

Leilindes in overleg met de
omwonenden

Goed plan tegen verwaarlozing! Erkennen historische kern

Verlagen van het verkeer

Naleving ervan

Voldoende groen, maar ten
kosten van p.p.

3

Op eigen terrein, veel opritten zijn vaak leeg

Neen. Handhaven, camera's enz. Bij drukte grote problemen.

Mee eens

Veiligheid en handhaven

Situatie Graaf LodewijkstraatHoge Rijndijk

Klinkers, hoogwaardige
uitstraling

Genoeg

Kanon voor het Wierickehuis, naast
15 Brugkerk en Van den Berg

2

Veiligheid voor kinderen op fiets
en (ouderen) op de stoep

Ja, ook snoeien

14

1

handhaven gesloten verklaring Gr. Lodewijkstraat richting
Woerden

sluip- en vrachtverkeer weren uit dorp

Verkeer en snelheid dempen

Prima, ook goed onderhouden!

Goed voorstel

Top 3

Mooi gedegen plan, hopelijk handhaving snelheid en zwaar
verkeer

mee eens, wel i.c.m. mijden van
zwaar en sluipverkeer.

Prima, denk aan materieel

12 Jazeker, mooi plan
Woonerf maken van Weijpoort brug
t/m Hoge Rijndijk en noord over de
13 Tolbrug

minder groenstroken langs de weg Hoge
Rijndijk = 2 p.p. Korte Waarder versmalling
gebruiken voor p.p. Francken groot
parkeerplein Hoge Rinjdijk 1 kant voetpad,
andere kant p.p.

SUPER

11 Mooi, maar lost geen problemen op

40

Parkeren
overrijdbaar plein Wierickehuis

TOP

10 Prima plan

24 Eenduidig beeld zeker belangrijk
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maatregelen

Bloembakken terug bij Gr.
Lodewijkstraat = remmend effect

16 Erg belangrijk en mooi plan

verzameld in overzicht

Bomen en hagen

aanrijroute brandweer niet handig nee, door bouw gaat veel groen
met bomen in de weg
weg, meer toevoegen

Ja

Handhaven, bekeuren is de
oplossing
Handhaving tussen 7 en 9 en 16
en 18 uur verkeersverbod Hoge
Rijndijk

Structureel handhaven zeer
doelmatig en goedkoop. Rijbaan
van 5 m in Bruggemeesterstraat
creëert nieuw knelpunt.

Prima

Schoolzone, stoep verbreden
waar het nieuwe zebrapad komt

Okay

Voormalig schoolplein achter Wierickehuis
ombouwen naar parkeerplaats
Op 2 stukken grond die te koop staan aan de
Hoge Rijndijk

Niet veilig! Graag duidelijke
afscheiding.

Opkopen weiland voor parkeerruimte.

Hoe gaan de voetgangers zich
voelen?

Structurele oplossing nodig. Verspreid langs
Korte Waarder, locatie Francken, Hoge
Rijndijk/Gr.Florisweg (v Vliet), ondergronds

Doortrekken van weg lang
Korte Waarder moet komende
boerderij v.d.Wind vanaf
vanaf Molendijk op korte termijn
Molendijk lost veel problemen op veilig worden gemaakt
Sfeervol
Bewoners moeten ook hun auto
kunnen parkeren. Vermijd
drempels i.v.m. trillingen

Uitstraling van het dorp

Sluipverkeer

Alles 30 km

Naast stoep op Korte Waarder
reflectie.

Afbakening fietser Korte Waarder
en Hoge Rijndijk.
Plaatsaanduiding/markering op
weg.

Plein voor Wierickehuis

Goed plan, functionaliteit moet goed zijn, anders last en
ergernis. Overgang asfalt naar klinkers moet perfect
onderhouden worden

Vermindering sluipverkeer

Verlaging snelheden

Hoge Rijndijk voor bestemmingsverkeer i.p.v.
vergunninghouders. Vergunning niet de wens van
bewoners, bezoekers en leveranciers.

Hoge Rijndijk
bestemmingsverkeer

Korte Waarder richting Molendijk
Meer groen in het dorp
veilig maken

Verfraaiing van het dorp

Presentatie graag mailen

Weren sluip- en vrachtverkeer

Paaltjes kruising Gr. Lodewijkstraat/Hoge Rijndijk 70
handhaven t.b.v. overzicht kruising

Parkeerprobleem Hoge Rijndijk

Snelheid ook laten handhaven
Vergunningen Hoge Rijndijk
herzien, je kunt zonder je eigen
huis niet bereiken!

Leefbaarheid voor inwoners

Franckenlocatie

30 km/zone benadrukken bij
entree

Meer groen, asfalt eruit

Verkeersoverlast en -veiligheid

Bestemmingsverkeer vaaf
Bodegraven, A12 borden
plaatsen

Flitsteam uitnodigen om te
handhaven op snelheid. De
'andere'weggebruikers ga je niet
weren

Zo veilig mogelijk, groot verkeer
weren uit dorp

Nee, verbod op zwaar verkeer en
Randweg doortrekken
Randweg doortrekken

Geen zwaar verkeer meer, p.p.
op Franckenlocatie

Prima, kan nog groter tot aan
kruising Hoge Rijndijk. Winkel
Kaptein in horeca betrekken

Aandacht voor woonstraten, deze zijn niet groen en dorps

Franckenlocatie

Geen zwaar verkeer meer

Boeie! Het kan ook een rotonde
Wegversmalling te dicht op hoek, worden. Wierickehuis is niet hart
blokkeert de weg, alleen file in
van het dorp, echte hart is bij de Waarom de auto's weren, gaan jullie P&R busje Bodegravers hebben 2 wegen naar de N11, weren van
Brug, kerk en school
Bodegravers om via Nieuwerbrug naar A12 te rijden.
regelen?
dorp hierdoor

Goed, rekening houden met twee
trekkers die samen 6 meter breed
Goed
zijn
69%
positief
23%
aanvullingen
8%
negatief

73%
positief
17%
aanvullingen
10%
negatief

Franckenlocatie

Verkeersvloei moet eenvoudig
zijn

Maak plan waar niet teveel
onderhoud aan zit.

56%
Francken
11%
Hoge Rijndijk
11%
Graaf Floris/Graaf albrecht
7%
Korte Waarder
Eigenaar pand Graaf Florisweg 16 inclusief trottoir. Wil eerst
verdere uitwerking zien voordat hij akkoord gaat met plan.
Woonadres: de Bree 9
Tel: 0653367359
E-mail: info@kapteinschilders.nl
Vanuit Woerden wegwijzer met “doorgaand verkeer”
verwijderen.

Op de hoek Graaf Lodewijkstraat
/ Hoge Rijndijk een “herhaling”
Op de Hoge Rijndijk meer sla-om
30km zone bord

Minder geparkeerd blik op de
Doorgaand verkeer ontmoedigen weg

Totale verbetering veiligheid

Franckenlocatie met doorsteek naar Hoge
Rijndijk

Meer bomen aan de Korte
Waarder

41

Eenduidige rustige uitstraling

Minder breed voetpad voor iets
bredere fietsstrook

Hoe groener, hoe beter

Stom, blokkeer verkeersvloei
alleen, Nieuwerbruggers er de
dupe van
Als klinkers gaan schuiven
worden omwonenden
ongelukkig. Op Hoge Rijndijk
haagjes naast stuk asfalt met
klinkers, dat remt af, is
duurzamer en minder
onderhoud.
58%
positief
29%
aanvullingen
13%
negatief

Inrichting voor Wierickehuis geschikt maken voor kleine
evenementen + invalidep.p.
Een mooi plan, maar liever structurele oplossing voor het
sluipverkeer, bijv. doortrekken Randweg

Sluip(vracht)verkeer
weren/verbieden

Klinkers of streetprint: degene die
Leuk
het minste lawaai geeft

Handhaven en controleren ook in
de wijk. Wellicht een echte
Goed
supermarkt.

Imagooplossing? Hebben wij een Nee, door de vloei te blokkeren
imagoprobleem?
wordt dit geactiveerd
Als klinkers gaan schuiven
worden omwonenden
ongelukkig. Op Hoge Rijndijk
haagjes naast stuk asfalt met
Meer hagen dan bomen. Haag
klinkers, dat remt af, is
remt goed af, boom belemmert duurzamer en minder
het zicht
onderhoud.
82%
75%
58%
positief
positief
positief
21%
aanvullingen
21%
negatief

Op achterlaatlocaties of terrein V.d. Berg
publieke parkeerplaats.

En borden plaatsen -ook tegen vrachtverkeer- ivm gesloten
verklaring (ontmoedigen)
deze staan er nu niet en zodra ze voor het bord
Nieuwerbrug staan, rijden ze door
Ook via het navigatiesysteem geen route laten lopen (geen
nu de doorloop route aan)

Terugblik 11 juli
Belangrijkste reacties
• samenhang en dorps karakter komen goed tot uiting in plan
• aanvullende maatregelen nodig voor weren sluipverkeer
• functionaliteit en verkeersveiligheid plein (m.n. voor voetgangers)
• vrees voor overlast van klinkers (geluid en trillingen)
• veiligheid fietsers en voetgangers
• zo mogelijk meer groen in het plan
• meer parkeren in plan
• suggesties voor parkeren: locatie Francken, plein achter Wierickehuis,
grasveld Gr. Albrechtstraat
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Terugblik 11 juli
Acties gemeente
• onderzoek toepassen klinkers (geluid en trillingen)
• onderzoek parkeren op locatie Francken
• verkeersveiligheid fietsers op rijbaan vergroten
• plein, veiligheid voetgangers
• meer groen en verlichting uitwerken (klassieke lichtmasten)
• optimaliseren parkeren Hoge Rijndijk
meer handhaving en controle? -> niet hoogste prioriteit bij politie
gesloten verklaring Hoge Rijndijk + Korte Waarder (alleen bestemmingsverkeer)
-> apart vraagstuk (staat los van plan)
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Proces van uitwerking
Aanvullende overleggen met:
•
•
•
•
•

werkgroep en WIN		
bewoners Hoge Rijndijk over het Jaagpad
bewoners Hoge Rijndijk over het schuin parkeren
initiatief beleefbaar maken geschiedenis met plaatsing kanon
ambtenaren gemeente Bodegraven
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Concept Basisplan
Door Inge Burg (Welmers Burg stedenbouw)
• Uitwerking Basisplan Nieuwerburg
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Basisplan - kwaliteitsslag, verkeersveiligheid, samenhang

Opwaardering dorp met hoogwaardige inrichting
Verkeersveiligheid vergroten 30 km/u
Verblijven meer centraal dan doorgaande (sluip)route
Vergroenen van het dorp
Verbeteren parkeersituatie
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Samenhangend beeld

Denken vanuit historisch hart (klinkers), overgangen naar de linten (met asfalt)
Trottoirs in klinkers lopen door
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Basis: Klinkers

Dorpsweg Reeuwijk Dorp						
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schuine band, trottoir ook in klinkers

Drie bijzondere plekken
pleintje bij Wierickehuis
dorpsentree noord
begin Hoge Rijndijk
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Concept Basisplan - deelgebied historisch hart

Weijpoort, Graaf Florisweg, pleintje bij Wierickehuis
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Weijpoort meer westelijk: op termijn volgens dezelfde principes uitwerken

Pleintje bij Wierickehuis

Auto te gast, verblijven staat centraal, optische versmalling rijloper
Open plein met nieuwe bomen, groen eiland met zitrand
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Pleintje bij Wierickehuis

Voorbeelden pleinverharding, overrijdbaar
Auto geleiden met inrichtingselelementen en goten
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Pleintje bij Wierickehuis

Graaf Florisweg en pleintje bij Wierickehuis, bestaande situatie
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Pleintje bij Wierickehuis

Toekomstimpressie - Graaf Florisweg en pleintje bij Wierickehuis
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Verhaal OHWL en Kanon Pleintje bij Wierickehuis
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Bruggemeestersstraat
Zuid									Noord

Klinkerverharding, 5 meter brede rijbaan, schuine banden
Ontwatering centraal in profiel (lijngoot of gestrate goot)
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Bruggemeestersstraat en Graaf Florisweg

Voorbeeld goot centraal in profiel (Breukelen)
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Graaf Florisweg

Bestaande situatie aansluiting Graaf Florisweg - Bruggemeestersstraat
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Graaf Florisweg

Toekomstimpressie - aansluiting Graaf Florisweg Bruggemeestersstraat
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Graaf Florisweg - Hoge Rijndijk

Vergroening, pleintje, groot asfaltvlak omzetten naar dorpse schaal
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Graaf Florisweg - Hoge Rijndijk

Bestaande situatie - aansluiting Graaf Florisweg Hoge Rijndijk
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Graaf Florisweg - Hoge Rijndijk

Toekomstimpressie - aansluiting Graaf Florisweg Hoge Rijndijk
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Parkeerproblematiek

Locatie Francken: uitgangspunt bij herontwikkeling:
14 openbare parkeerplaatsen voor het dorp toevoegen
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Hoge Rijndijk

Versmallen profiel naar 3,5 meter, asfalt rijloper met zonering, trottoir klinkers
Parkachtige inrichting met hagen en bomen, parkeren, jaagpad
Schuin parkeren aan oost en westzijde
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Hoge Rijndijk

Onderbrekingen in rijloper met klinkers, hagen: optische versmalling
Bij aansluiting Bekenespad: dorpssteiger
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Hoge Rijndijk

Bestaande situatie - Hoge Rijndijk
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Hoge Rijndijk

Toekomstimpressie - Hoge Rijndijk
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Korte Waarder

Rijloper in asfalt, zonering, trottoir in klinkers, wegversmallingen met hagen
Geen parkeerplaatsen op rijbaan i.v.m. veiligheid voetgangers/fietsers
Looproute naar school
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Korte Waarder

Bestaande situatie Korte Waarder met asfalt
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Korte Waarder

Toekomstimpressie met wegversmallingen en trottoir in klinkers
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Korte Waarder

Bij De Brug - Schoolzone, oversteek verplaatsen, kiss & ride zone
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Korte Waarder

Vanaf Burg. Bruntstraat: smalle rijbaan (3,5 m) met passeerstroken
Pagina 3

Korte Waarder

Overgang naar buitengebied met karrespoor
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Hoge Rijndijk - deel oost

Onderbrekingen in asfalt rijloper met klinkers, trottoirs in klinkers
zonering in asfalt rijloper, langsparkeren, aantallen conform bestaand
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Hoge Rijndijk - deel oost

Mogelijke aanpassingen in streetprint deel
wegversmallingen met hagen, zonering invoegen
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Verlichtingsmasten

Klassieke lichtmast in historisch hart
Bruggemeesterstraat
Graaf Florisweg
1e deel Hoge Rijndijk en Korte Waarder

Bestaande lichtmast
Korte Waarder
Hoge Rijndijk
vervangen door Led
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Basisplan Nieuwerbrug
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Onderzoek klinkers

Geluid
• Klinkers maken iets meer geluid dan asfalt
• Door verlagen snelheid -> afname van geluid
• Motorgeluid is dominerend
• Auto’s worden steeds stiller
• Per saldo weinig effect
Conclusie: geluidseffect weegt niet mee in keuze wel of geen klinkers
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Onderzoek klinkers

Trillingen
• Veel complexer
• Hoe verantwoorde keuze maken, hoe wegen
• Afweging individueel belang tegen algemeen belang
• Wat betekent schade of hinder door trillingen?
Huidige theoretisch onderzoek:
nagenoeg geen verschil tussen asfalt en klinkers
Nu ook bij sommige bewoners hinder:
gevolg van de constructie van de weg of van de woning?
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Onderzoek klinkers

Trillingen: Plan van Aanpak
• Gebied markeren: dus alleen waar er wat veranderd
• Meten
• Waar is nu al sprake van hinder of schade
• Wat is de oorzaak?
• Neemt deze toe of blijft gelijk?
• Maatwerk oplossingen
• Praat mee aan tafel
Verantwoorde keuze maken:
individueel belang, algemeen belang, alternatief
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Vervolg
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Basisplan Nieuwerbrug
Opmerkingen, suggesties, vragen bij de tafels - per deelgebied
Graag ontvangen we uw reactieformulier
Tafel 1: Historisch hart
Tafel 2: Hoge Rijndijk
Tafel 3: Korte Waarder
Tafel 4: Onderzoek klinkers
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