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1 Inleiding 

De gemeente Bergen is bezig met de voorbereiding voor de herinrichting van het 
centrale deel van het dorp Schoorl. Als onderdeel van deze herinrichting wordt ook het 
kruispunt Sportlaan – Laanweg opnieuw ingericht. Het voorstel is om de doorgaande 
richting op het kruispunt aan te passen zodat autobestuurders die vanuit het oosten 
naderen met een vloeiende boog naar de Sportlaan worden geleid. Het doel is om het 
centrum van Schoorl, specifiek het centrale deel van de Heereweg, te ontlasten van 
doorgaand verkeer.  
 
Bij de behandeling van de plannen voor Schoorl heeft de gemeenteraad van Bergen een 
motie aangenomen om te onderzoeken of, in afwijking van het plan, fietsers op het 
kruispunt in de voorrang kunnen worden afgewikkeld.  
 
Omdat een dergelijke aanpassing mogelijk consequenties heeft voor de verkeersveilig-
heid, heeft de gemeente Bergen Goudappel Coffeng BV gevraagd te onderzoeken in 
hoeverre het mogelijk is op een verkeersveilige manier aan de motie van de gemeente-
raad gehoor te geven. 
 
Deze notitie is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een nadere toelichting op de 
gevolgde systematiek. Daarna volgt een beoordeling van de bestaande situatie en de 
plannen. In hoofdstuk 4 worden de alternatieven verkend. De afweging is opgenomen in 
hoofdstuk 5. Bijlage 1 bevat de uitkomst van een aanvullende vraag naar het kruispunt 
Sportlaan – Heereweg. 
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2 Systematiek beoordeling 

2.1 Uitvoering 

De beoordeling is uitgevoerd door de heer ir. H.C. (Rico) Andriesse, verkeersveiligheids-
auditor. De interne toetsing is uitgevoerd door de heer T. Groot, adviseur Ontwerp en 
Ruimte. 
 
 
2.2 Schouw 

De situatie ter plekke is bezocht voor een schouw op maandag 4 mei 2020. Het was toen 
fraai zonnig voorjaarsweer. Ondanks de beperkende coronamaatregelen, was het 
buitenleven alweer enigszins op gang gekomen. Vanwege de meivakantie was er ook 
enig vakantieverkeer. Door de afsluiting van de Voorweg vanwege werkzaamheden was 
op het kruispunt Sportlaan – Laanweg sprake van extra gemotoriseerd verkeer. Gezien 
het bovenstaande was tijdens de schouw zeker geen sprake van een normale 
representatieve situatie. Hiermee is in de beoordeling zoveel mogelijk rekening 
gehouden. 
 
 
2.3 Toetsingskader 

Het kader voor de beoordeling van de verkeersveiligheid van verkeerssituaties en 
ontwerpen wordt gevormd door het rapport ‘De verkeersveiligheidsaudit, informatie over 
de mogelijkheden en toepassing’ van het Infopunt Duurzaam Veilig Verkeer (augustus 
2001).  
 
De inkadering, zoals we die bij de verkeersveiligheidsaudit gebruiken, is aan deze 
publicatie ontleend.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Deze verkeersveiligheidsaudit wordt uitgevoerd met als enige doel op onafhankelijke 
wijze potentiële verkeersveiligheidsproblemen te identificeren en mogelijke oplossings-
richtingen aan te geven. Andere aspecten, die een rol kunnen spelen bij beslissingen 
rond de opzet en uitwerking van infrastructurele projecten, zijn bewust buiten beschou-
wing gelaten. Op die manier wordt het mogelijk de verkeersveiligheid expliciet mee te 
wegen in het besluitvormingsproces en bij de verdere uitwerking en uitvoering.  
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In de praktijk van ontwerp en toetsing van de verkeersinfrastructuur hebben we het 
toetsingskader voor het ontwerp in het kader van de verkeersveiligheidsaudit uitgewerkt 
binnen de volgende drie pijlers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Beoordeling  

3.1 Indruk bestaande situatie 

Het bestaande kruispunt kent een vormgeving met een voorrangsrichting van oost naar 
west met aan de noordzijde een tweerichtingenfietspad richting Laanweg-oost. Op het 
kruispunt vindt de overgang plaats van tweezijdige fietspaden in eenrichting naar het 
fietspad aan de noordzijde.  
 

 
 
Figuur 3.1: Kruispunt in zijaanzicht 
 

Duurzaam Veilig 
principes: 
■ Functionaliteit 
■ Homogeniteit 
■ Voorspelbaarheid 
■ Vergevings-

gezindheid 

Human Factors 
■ Verwachten 
■ Waarnemen 
■ Begrijpen 
■ Kunnen  
■ Willen 

Projectspecifiek: 
■ Voorrang 

fietsverkeer 
■ Omleiden 

doorgaand verkeer 
 



 

www.goudappel.nl Kruispunt Sportlaan – Laanweg, onderzoek fietsers in de voorrang 3 

 

 

 
 
Figuur 3.2: Kruispunt in bovenaanzicht (foto Cyclomedia) 
 
 
Ondanks de hoge belastinggraad van het kruispunt tijdens de schouw, wordt op het 
kruispunt opvallend snel gereden door gemotoriseerd verkeer van oost naar west, maar 
opvallend ook vooral van west naar oost. Bestuurders lijken de rechte asfaltweg naar het 
oosten als aanleiding te zien om alvast gas te geven op het kruispunt.  
 

 
 
Figuur 3.3: Vrij zicht op de rechte asfaltweg in oostelijke richting 
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Er is daarbij weinig geduld voor bestuurders die vanaf de hoofdrijbaan linksaf willen 
slaan naar de Sportlaan. Regelmatig worden afslaande bestuurders al rechts ingehaald. 
Naast dit gedrag van, vermoedelijk, bestuurders die ter plekke goed bekend zijn, is er 
ook een groep bestuurders die de weg niet goed kent en juist aarzelend, in een geval 
zelfs kerend, over het kruispunt rijdt. 
 
Fietsverkeer van oost naar west heeft een eigen fietspad in de voorrang. Voor afslaande 
autobestuurders komen fietsers op dit pad soms onverwacht, zeker als sprake is van 
snorfietsers en E-bikes met een hogere snelheid. 
 
Fietsers van west naar oost moeten op het kruispunt oversteken. Voor hen is een midden-
geleider gerealiseerd, met een beperkte breedte. Sommige fietsers rijden meer vloeiend, 
schuin naar het fietspad aan de overkant. 
 
Voor fietsers van en naar het noorden is niets geregeld. Geen fietsvoorzieningen, geen 
oversteekvoorzieningen. Voor de Sportlaan wordt de aanleg van een fietspad over-
wogen. 
 
Qua overzichtelijkheid en verkeersafwikkeling functioneert de bestaande situatie, op 
basis van de schouw redelijk. De snelheid van het autoverkeer van oost naar west is een 
aandachtspunt. De oversteken voor fietsers verdienen nadere aandacht. 
 
 
3.2 Beoordeling situatie fietsers in de voorrang 

Voor het kruispunt Sportlaan – Laanweg is een aangepast kruispuntvoorstel opgesteld 
met voorrang van oost naar noord (vice versa). 
 

 
 
Figuur 3.4: Ontwerp aanpassing kruispunt 
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Het ontwerp gaat uit van een situatie waarbij fietsers uit de voorrang worden afgewik-
keld. Van een situatie met fietsers in de voorrang is geen ontwerp opgesteld. Bij onze 
beoordeling zijn we er in eerste instantie van uitgegaan dat het ontwerp in grote lijn 
gelijk blijft maar dan met fietsers in de voorrang. 
 
Voor de beoordeling van de situatie met fietsers in de voorrang kunnen we aansluiten bij 
de (concept)aanbevelingen die hiervoor onlangs door Goudappel Coffeng voor het Fiets-
beraad zijn opgesteld. Deze aanbevelingen zijn van toepassing op oversteken op weg-
vakken en dus niet helemaal geschikt voor deze situatie. In tabel 3.1 hebben we daarom 
naast een toets van de situatie in Schoorl aan de aanbevelingen, ook opgenomen of deze 
aanbeveling voor deze situatie van toepassing is. 
 
 van toepassing haalbaar 

hoofdfietsroute V Laanweg is hoofdfietsroute 

GOW 50, 2x1, < 10.000 V Laanweg is 2x2, 50 km, < 10.000 

mvt/etmaal 

lokaal 30 V door remming in boog 

meer dan 2.000 fietsers V niet bekend, redelijk haalbaar 

alle uren voldoende fiets V grote spreiding fietsers 

minder dan 2 auto’s per fiets V niet bekend, redelijk haalbaar 

remmer voor de oversteek V niet voorzien 

remmer op de oversteek V niet voorzien 

attentieverhoging fiets V ja, door uitbuiging 

zicht op de oversteek V nee, lastig zichtbaar na de boog 

zicht op de fietsers V slecht zicht schuin naar achteren 

haakse oversteek V niet goed mogelijk door boog 

afstand tot parallelle route bij realisatie fietspad Sportlaan onvoldoende bij fietspad Sportlaan 

geen afleiding V aandacht gaat uit naar boog 

middengeleiders V aanwezig 

 
 
Uit de analyse blijkt dat aan de meeste voorwaarden kan worden voldaan, zij het met de 
nodige aandachtspunten. Aan de voorwaarden die te maken hebben met het zicht op de 
oversteek, op de naderende fietsers en de voorwaarde van een haakse fietsoversteek 
kan echter niet worden voldaan.  
 
Het is op deze locatie, met het voorliggende ontwerp, niet goed mogelijk fietsers 
verkeersveilig in de voorrang af te wikkelen. 
 

4 Verkenning alternatieve mogelijkheden  

Uit de analyse in het vorige hoofdstuk volgt dat met het bestaande ontwerp fietsers niet 
zonder meer in de voorrang kunnen worden afgewikkeld. Daarom verkennen we een 
aantal alternatieve mogelijkheden: 
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1. Optimalisatie van de plansituatie met fietsers in de voorrang. 
2. Verkenning van alternatieven voor het kruispuntontwerp. 
3. Optimalisatie van de situatie met fietsers uit de voorrang. 
 
 
4.1 Optimalisatie plansituatie 

Om in de plansituatie te zorgen voor een veiligere fietsoversteek zijn in ieder geval drie 
aanpassingen nodig: 
1. Automobilisten moeten duidelijk zicht hebben op de oversteek dan wel ze 

moeten weten dat ze de fietsoversteek kunnen verwachten. 
2. Automobilisten moeten de naderende fietsers goed kunnen zien en weten waar 

ze op moeten letten, waarbij ze de oversteek zo haaks mogelijk naderen. 
3. De snelheid van naderende automobilisten moet voldoende worden geremd. 
 
Om dit mogelijk te maken hebben we het ontwerp van het kruispunt als volgt aangepast: 
■ De fietsoversteken zijn zoals bij een rotonde rondom het hele kruispunt gelegd.  
■ De autotakken zijn zo haaks mogelijk op elkaar en op de fietsoversteek gelegd zodat 

het zicht verbetert en de snelheid wordt verlaagd. 
■ Op alle takken is een zebra toegevoegd om de oversteekpunten meer te laten 

opvallen. 
 

 
 
Figuur 4.1: Alternatief 1 de fietsrotonde 
 
 
Een dergelijke kruispuntvorm is in Groningen toegepast op het kruispunt Wilhelminakade 
- Prinsesseweg. De gemeente Groningen geeft aan dat de rotonde erg goed functioneert.  
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Figuur 4.2: Fietsrotonde Groningen (foto Cyclomedia) 
 
 
De beoordeling van alle varianten volgt in paragraaf 4.4. 
 
 
4.2 Alternatieven kruispuntontwerp 

In deze paragraaf verkennen we een aantal kruispuntvormen waarbij de fietsers in de 
voorrang worden afgewikkeld, maar waarbij de doorgaande richting Laanweg-oost – 
Sportlaan is losgelaten. 
 
Rotonde 
De eerste uitgewerkte variant is de (mini)-rotonde. Met een minirotonde is de snelheid 
op het kruispunt gegarandeerd laag, hebben de fietsers voorrang en zijn de oversteken 
haaks. Anders dan in de plannen is er geen voorrang voor de richting Laanweg – Sport-
laan maar bestuurders worden wel gedwongen om een bewuste keuze te maken tussen 
de beschikbare routes. Ze kunnen niet ‘gedachteloos’ rechtdoor rijden richting centrum. 
 
Om te zorgen voor veilige fietsoversteken, ook in combinatie met afslaand vracht-
verkeer, is niet gekozen voor een rotonde met fietsstroken maar voor een verkleinde 
versie van de rotonde met fietspaden. Zie figuur 4.3. In Ermelo (zie figuur 4.4) is een 
dergelijke rotonde aangelegd, met goede resultaten. 
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Figuur 4.3: Alternatief 2: Mini-rotonde 
 
 

 
 
Figuur 4.4: Mini-rotonde Ermelo 
 
 
Omdraaien voorrangsrichting 
In de plannen voor Schoorl wordt autoverkeer vanaf de Laanweg–oost zo soepel mogelijk 
naar de Sportlaan geleid (vice versa). Dit moet voorkomen dat bestuurders door de 
Heereweg het centrum inrijden. Voor doorgaand autoverkeer vanaf de N9 naar Groet en 
Camperduin zijn echter ook de Voorweg en de Hogenweg beschikbaar. Doorgaand verkeer 
tussen Groet en Bergen heeft echter geen logisch alternatief. Om deze groep van de 
Heereweg te ‘lokken’ lijkt een voorrangssituatie vanaf de Laanweg–west naar de Sportlaan 
eigenlijk logischer. De Laanweg – Sportlaan loopt dan als een doorgaande bypass om de 
Heereweg heen. Als we dit idee combineren met de wens om fietsers in de voorrang te 
realiseren, komen we op de vormgeving zoals weergegeven in figuur 4.5. 
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Figuur 4.5: Alternatief 3 voorrang west – noord 
 
 
In deze vormgeving hebben fietsers van zuid + west naar oost + noord en van noord + 
oost naar zuid voorrang. We raden af om fietsers van oost naar west ook in de voorrang 
te brengen bij deze vormgeving1.  
 
Geen voorrang 
De vierde uitgewerkte alternatieve oplossing is een optimalisatie van de bestaande 
situatie, aansluitend bij de wens om de Laanweg meer een verblijfskarakter te geven en 
voortkomend uit de geconstateerde aandachtspunten in de schouw. 
 
In figuur 4.6 is de alternatieve vormgeving weergegeven. Hierbij is een ontwerp 
gemaakt voor een situatie met een gelijkwaardig kruispunt van de autotakken van het 
kruispunt met fietsers in de voorrang op de noordtak conform de huidige situatie. 
 
Insteek van dit kruispuntontwerp is om het kruispunt zoveel mogelijk te versimpelen, de 
snelheid van het autoverkeer verder te verlagen en de fietsers waar mogelijk in de 
voorrang af te wikkelen. 

 
1  Hiervoor is dan weer een fietsrotonde denkbaar. Die is vooralsnog niet verder uitgewerkt 
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Figuur 4.6: Alternatief 4: Gelijkwaardig plateau 
 
 
4.3 Optimalisatie met fietsers uit de voorrang 

Als het niet lukt om op basis van bovenstaande of eventuele andere alternatieven te 
komen tot een haalbare variant met fietsers in de voorrang, zou moeten worden 
teruggevallen op de variant met fietsers uit de voorrang zoals die al in de planvariant 
aanwezig is.  
 
Om te komen tot een eventuele optimalisatie verkennen we potentiele verkeersveilig-
heidsknelpunten van deze variant: 
1. De fietsoversteek van oost naar west ligt in de binnenbocht van het kruispunt net 

na de boog. Hierdoor is het zicht van fietsers die de oversteek moeten maken erg 
slecht. Fietsers moeten schuin achter zich kijken en bovendien inschatten of een 
bestuurder vanaf de Laanweg–oost ‘rechtdoor afslaat’ of ‘rechtsaf doorrijdt’. 

2. Door de ligging van de fietsoversteken ten opzichte van de aansluiting Laanweg-
west is niet meteen duidelijk wie voorrang heeft. Overstekende fietsers op basis 
van rechtdoor-op-dezelfde-weg of afslaande auto’s op basis van de haaientanden 
op het fietspad.  

3. Het middeneiland voor fietsers die van oost naar west oversteken kent een 
beperkte opstelruimte. 

 
Een alternatief (alternatief 5) zou zijn om fietsers niet buitenom, maar binnendoor over 
het middeneiland te laten rijden. Naar ons oordeel is de auto-intensiteit op de afslaande 
bewegingen daarvoor echter te hoog. 
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Een ander alternatief (alternatief 6) zou zijn om de fietsoversteken verder uit te buigen 
en verder weg over te laten steken met een breder middeneiland. De omrijdbeweging 
voor fietsers wordt dan echter zo groot, dat dit ook geen logische optie lijkt. 
 
We concluderen hierdoor dat we de planvariant, zoals die is voorgesteld, moeten 
vergelijken met de uitgewerkte alternatieven. 
 

5 Afweging en advies 

In tabel 5.1 is voor de aspecten die we op basis van de beschikbare gegevens kunnen 
beoordelen een relatieve beoordeling voor de verschillende onderzochte varianten op 
een rij gezet.  
 
Ons advies is om in ieder geval geen variant te kiezen met een negatieve beoordeling op 
verkeersveiligheid of fietscomfort.  
 
De fiets- en minirotonde leveren naar ons oordeel het meeste fietscomfort op; de mini-
rotonde is bovendien de meest verkeersveilige situatie, maar deze oplossing vraagt wel 
veel ruimtebeslag. 
 
In hoeverre de voordelen van de voorgestelde varianten op het gebied van verkeers-
veiligheid en fietscomfort opwegen tegen de bezwaren voor een beperking van de 
‘omleidende werking’ voor het autoverkeer en ruimtebeslag zal, samen met eventuele 
andere argumenten als draagvlak en de financiën integraal moeten worden afgewogen. 
 
  

 

 

plan 

 

 

fiets 

voorrang 

 

 

alt 1 

fietsrotonde 

 

 

alt 2 

minirotonde 

alt 3 

voorrang 

west -

noord 

 

 

alt 4 

gelijkwaardig 

verkeersveiligheid - -- + ++ 0 + 

fietscomfort -- + ++ ++ + + 

omleiden autoverkeer + + 0 0 + - 

ruimtebeslag + + - -- + ++ 
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Bijlage 1 Optimalisatie kruispunt Sportlaan – Heereweg 
 
Als aanvulling op de vragen over het kruispunt Sportlaan – Laanweg heeft de gemeente 
Bergen ook gevraagd, in hoeverre (kleine) optimalisaties van het kruispunt Sportlaan – 
Heereweg mogelijk zijn om de doorgaande route Heereweg–noord – Sportlaan te 
versterken. In figuur B1.1 is de bestaande situatie weergegeven. 
 

 
 
Figuur B1.1: Bestaande situatie Heereweg – Sportlaan 
 
 
In de bestaande situatie is sprake van voorrang om de bocht, waarbij de Heereweg–zuid 
met een drempelconstructie op de doorgaande route aansluit. De Heereweg is ter plekke 
versmald met een doorgang voor fietsverkeer. In de bocht is een zebra aanwezig. 
 
In figuur B1.2 is de voorgestelde 
plansituatie weergegeven. In de 
plansituatie blijft het kruispunt 
grotendeels in takt. Wel wordt de 
drempel vervangen door een 
inritconstructie en vervalt de 
fietsdoorsteek. Het groen in de 
buitenbocht verschuift naar de 
binnenbocht. Hierdoor ontstaat, 
komend vanuit het noorden een 
optische geleiding de bocht om naar 
de Sportlaan. De afslaande beweging 
naar de Heereweg-zuid moet 
hierdoor nog bewuster gemaakt 
worden.  

Figuur B1.2: Plansituatie 
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Een aandachtspunt is de beweging vanuit de Sportlaan naar de Heereweg–zuid. Door het 
verplaatsen van het groenvak wordt de indraaibeweging naar de Heereweg-zuid eerder 
gemaakt. Hierdoor staat de afslaande automobilist niet meer op de doorgaande lijn van 
de Heereweg maar een stukje terug op de Sportlaan. Om voldoende zicht te hebben op 
naderend verkeer wat voorrang gegeven moet worden is naar de zichthoek gekeken. 
Hierbij is uitgegaan van het benodigde oprijzicht. Dit is in de plansituatie te behalen. 
In figuur B1.3 staan zowel de zichthoek (rode lijnen) als een rijcurve (blauw/oranje 
lijnen). Het benodigde zicht is alleen te behalen wanneer de automobilist op de zebra 
staat. Wanneer deze stopt voor de zebra is het benodigde zicht niet te behalen. Wanneer 
deze na de zebra stopt is de bocht niet meer te maken. Het is dan ook aan te bevelen 
om de zebra te laten vervallen. 
 

 
 
Figuur B1.3: Zichthoek en rijcurve 
 
 
 


