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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
De gemeenteraad van Lingewaal heeft gevraagd om een verkeersveiligheidsanalyse naar onveilige
locaties in de gemeente. Het streven is de gemeente verkeersveiliger te maken.

De door de gemeenteraad gevraagde verkeersveiligheidsanalyse is verbreed, door meer integraal
naar verkeersveiligheid in de gemeente te kunnen kijken. Te nemen maatregelen zijn gericht op
aanpak van onveilige locaties en op mensgerichte acties. Naast objectieve gegevens is een
inventarisatie gemaakt van de beleving van de verkeersonveiligheid in de gemeente.

1.2 Brede analyse verkeersonveiligheid
In voorliggende Verkeersveiligheidsplan Lingewaal 2012 – 2022 is een analyse gemaakt van de
objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid. Er is, conform de vraag van de gemeenteraad,
gekeken naar onveilige locaties. Ook aspecten als betrokken doelgroepen of veel voorkomende typen
ongevallen zijn in de analyse belicht. Tenslotte is een inventarisatie gemaakt van beleefde
verkeersonveiligheid, middels een bewonersavond voor alle inwoners van de gemeente.

Op basis van een detailanalyse van ongevalskenmerken en een toets van de situatie op straat, zijn
mogelijke oorzaken vastgesteld. Deze zijn gebruikt om maatregelen te benoemen. De gemeente
Lingewaal kan deze analyse de komende jaren gebruiken, om uitvoering te geven aan het
verkeersveiligheidsbeleid. Tevens kan op basis van deze rapportage mogelijk subsidie bij de provincie
worden aangevraagd, voor de uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen.

1.3 Leeswijzer
In dit eerste hoofdstuk zijn de aanleiding en de breed ingezette analyse beschreven. Vervolgens wordt
in hoofdstuk twee ingegaan op de analyse van de ongevallen. De beleving van de verkeerssituatie in
Lingewaal en de inventarisatie daarvan komen in hoofdstuk drie aan bod. Hierna zijn de bevindingen
van de inventarisatie op straat in hoofdstuk vier toegelicht. De rapportage sluit in hoofdstuk vijf af met
een voorstel voor maatregelen.
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2 Analyse ongevallengegevens
In de ongevallenanalyse is uitgegaan van de door de politie geregistreerde ongevallen van de laatste
vijf jaar (2006 – 2010). Vlak voor het definitief worden van de rapportage zijn de ongevallengegevens
over 2011 beschikbaar gekomen. Er is echter sprake van een aanzienlijke onderregistratie van de
gegevens over 2011, daarom zijn deze in de analyse niet meegenomen (er zijn binnen de
beheersgrenzen van Lingewaal drie ongevallen geregistreerd, twee op provinciale wegen en één op
de rijksweg).

Eerst is het algemene ongevallenbeeld beschreven en is een vergelijking gemaakt met de
verkeersveiligheidsdoelstelling uit de Nota Mobiliteit. Hierna is een analyse gemaakt van de
ongevallen in beheer bij de gemeente. Van deze ongevallen is vervolgens een top 10 met onveilige
locaties samengesteld. Op basis van de analyse van ongevalskenmerken per locatie zijn mogelijke
oorzaken benoemd. Hierna is een doelgroepenanalyse uitgevoerd.

2.1 Algemeen ongevallenbeeld
In de geanalyseerde periode hebben binnen de beheersgrenzen van de gemeente Lingewaal 318
ongevallen plaats gevonden, waarvan 115 op gemeentelijke wegen.

Doelstelling Nota Mobiliteit
In het landelijke verkeersbeleid is een verkeersveiligheidsdoelstelling opgenomen. Deze heeft
betrekking op het aantal dodelijke en ziekenhuisgewonden slachtoffers. Ten opzichte van het
gemiddelde van de jaren 2001, 2002 en 2003 is de doelstelling voor 2020:
een daling van het aantal verkeersdoden met 40%
een daling van het aantal ziekenhuisgewonden met 30%

De doelstellingen hebben betrekking op alle ongevallen binnen de gemeente, ook die op rijks en
provinciale wegen. De reden hiervan is, dat de gemeente een signalerende taak heeft richting andere
overheden. De gemeenten in het Samenwerkingsgebied Verkeersveiligheid Gelderland (SVG) regio
Rivierenland hebben de doelstelling in het Meerjarenplan Verkeersveiligheid Rivierenland 2012 – 2015
onderschreven. Er wordt gestreefd naar nul verkeersslachtoffers.

In tabel 1 is het aantal doden en gewonden voor de periode 2001 – 2010 weergegeven. Vanwege de
lage aantallen kunnen één of twee slachtoffers een belangrijk (procentueel) verschil betekenen, positief
en negatief. Uitgangspunt is de inzet op verkeersveiligheid en een daling van het aantal
verkeersslachtoffers.
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jaar

totaal
ernstige
ongevallen ongevallen

totaal
totaal
bestuurder slachtoffers
s

totaal
ernstige
slachtoffers

totaal
totaal
totaal
doden ziekenhuis
overige
gewonden gewonden

2001
2002

138
110

11
4

218
194

44
30

18
6

1
2

17
4

26
24

2003
2004

102
97

8
9

155
150

19
26

8
9

0
0

8
9

11
17

2005

99

10

161

36

11

3

8

25

2006
2007

79
81

4
3

130
144

19
17

4
6

0
0

4
6

15
11

2008

84

6

133

14

8

3

5

6

2009
2010

50
24

8
3

84
45

19
7

11
4

2
0

9
4

8
3

864

66

1414

231

85

11

74

146

Totaal

tabel 1: ongevallen en slachtoffers naar jaar, op alle wegen in het beheersgebied van Lingewaal

Het driejaarlijks gemiddelde over 2001, 2002 en 2003 voor het aantal verkeersdoden is 1, dat voor het
aantal ziekenhuisgewonden 9,67 (afgerond voor de doelstelling maximaal 9). De doelstelling voor 2020
is dan maximaal 0 verkeersdoden (rekenkundig 0,6) en 6 ziekenhuisgewonden. In 2010 lag het aantal
doden en ziekenhuisgewonden onder de doelstelling.

Provinciale doelstellingen
Het regionaal orgaan verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) is onderdeel van de provinciale
organisatie. Het ROVG heeft voor de provincie eigen doelstellingen voor 2020 geformuleerd:
een afname van het aantal verkeersdoden met 45% in 2020 t.o.v. 2002
een afname van het aantal zwaar gewonden met 35% in 2020 t.o.v. 2002

Wanneer deze doelstelling wordt doorvertaald naar Lingewaal, betekent dit een doelstelling van
maximaal 1 verkeersdode en 2 ziekenhuisgewonden (2002 was een positieve uitschieter voor
Lingewaal). Het aantal verkeersdoden in 2010 was onder de doelstellingslijn, het aantal
ziekenhuisgewonden zat met 4 boven de doelstelling.

Ongevallen naar wegbeheerder
In tabel 2 zijn de ongevallen per wegbeheerder, binnen de gemeente Lingewaal opgenomen.
Ongevallen op kruisingen van twee wegbeheerders worden toegekend aan de ‘hogere’ bestuurslaag.
Dus ongevallen op kruispunten met gemeente en provincie worden toegekend aan de provincie en
tussen provincie en rijk worden toegekend aan rijkswaterstaat. Voor de interpretatie van de gegevens
moet het volgende in acht worden gehouden:
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ums = uitsluitend materiële schade
ziekenhuis + dodelijke ongevallen = ernstige ongevallen
ernstige ongevallen + overige gewonden ongevallen = slachtoffer ongevallen
slachtoffer ongevallen + ums ongevallen = totaal ongevallen

totaal

slachtoffer

ongevallen

ongevallen

ernstige

dodelijke

ziekenhuis

ongevallen ongevallen

ongevallen

overige

UMS

gew. ongevallen
ongevallen

Gemeente

115

17

5

1

4

12

98

Provincie

106

25

13

3

10

12

81

97

11

6

1

5

5

86

318

53

24

5

19

29

265

Rijk
Totaal

tabel 2: ongevallen naar wegbeheerder, 2006 – 2010

De verdeling per wegbeheerder is grofweg 1/3 van het totaal aantal ongevallen per wegbeheerder. De
gemeente beheert echter veel meer kilometer wegen binnen de gemeente dan provincie en
rijkswaterstaat. Het verschil tussen de wegbeheerders is weergegeven in figuur 1. In de figuur is het
totaal aantal ongevallen en het aantal slachtofferongevallen per kilometer weglengte weergegeven.

Gemeente

Provincie

Rijk

figuur 1: ongevallen en slachtofferongevallen per wegbeheerder, naar kilometer weglengte

Uit figuur 1 kan worden opgemaakt dat relatief gezien de meeste ongevallen op rijkswegen vallen. Het
hoogste aantal slachtofferongevallen binnen de beheersgrenzen van de gemeente Lingewaal valt op
provinciale wegen.

Meest onveilige locaties binnen de gemeente
Op basis van straatnaam is een overzicht gemaakt van de meest onveilige locaties binnen de
gemeente, zie tabel 3. Locaties met in de omschrijving één straatnaam zijn wegvakken en locaties met
in de omschrijving door komma’s gescheiden straatnamen zijn kruispunten.
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Locatie

Aantal ongevallen
Rijkswaterstaat

Rijksweg
Leerdam 29, Zeiving
Leerdam 29

89
5
3
Provincie
Provincie Gelderland

Zeiving
Graaf Reinaldweg

34
15

Heidensweg, Zeiving
Oude Zuiderlingedijk, Zeiving

11
10

Nieuwe Zuiderlingedijk, Zeiving
Landscheiding, Zeiving

9
4

Graaf Reinaldweg, Nieuwe Steeg
Graaf Reinaldweg, Zeiving

3
3

Heidensweg

1
Gemeente Lingewaal
L ingewaal

Waaldijk
Zuiderlingedijk
Heidensweg

11
9
8

Leerdamseweg
Nieuwe Zuiderlingedijk

5
5

2e Industrieweg
Haarweg, Spijksesteeg

4
4

Baronie, Heukelumseweg
Heukelumseweg

3
3

Industrieweg, Zeiving
Meerdijk

3
3

Molenweg
Poelweg

3
3

tabel 3: onveilige locaties naar wegbeheerder

2.2 Ongevallen op wegen in beheer bij de gemeente
Als de ongevallen op wegen in beheer bij de gemeente worden uitgefilterd dan blijkt dat er in vijf jaar
tijd 115 ongevallen op het gemeentelijke wegennet zijn gebeurd. Het aantal ongevallen per jaar is
weergegeven in tabel 4.
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jaar

totaal

slachtoffer

ernstige

dodelijke

ziekenhuis

overige

UMS

ongevallen ongevallen

ongevallen

ongevallen

ongevallen

gew.

ongevallen

ongevallen
2006

30

7

2

0

2

5

23

2007

31

2

0

0

0

2

29

2008

33

2

1

1

0

1

31

2009

15

5

2

0

2

3

10

2010

6

1

0

0

0

1

5

Totaal

115

17

5

1

4

12

98

tabel 4: ongevallen naar jaar, op wegen in beheer bij gemeente Lingewaal

Het totaal aantal ongevallen per jaar is de eerste drie jaar constant, daarna neemt het sterk af. De
reden hiervan is de verminderde registratie door de politie. Het aantal slachtofferongevallen fluctueert
per jaar, maar is meer constant. Conclusies ten aanzien van ongevallen met een minder ernstige afloop
moeten daarom voorzichtig getrokken worden. Verder blijkt uitongevallen de analyse van de
ongevallen op het gemeentelijke wegennet het volgende:
Van de 115 ongevallen gebeurden er 33 bij duisternis en 8 tijdens schemer (samen 41, dit is 37%.
Botsingen met objecten en wegmeubilair kwam bij 40 ongevallen voor (35%).
Van de 17 slachtofferongevallen, vonden er zeven tijdens de middagspits (12.00 – 14.00 uur)
plaats (41%).
Meest voorkomende hoofdtoedracht was ‘geen voorrang verlenen’, bij 24 ongevallen (21%).
Bij 45 ongevallen is de toedracht snelheidsgerelateerd (39%).

2.3 Top 10 onveilige locaties in beheer bij gemeente Lingewaal
Eveneens op basis van de straatnaam is een overzicht gemaakt van locaties met de meeste ongevallen
in beheer van de gemeente. Dit is een gewogen lijst, waarbij de gewichten zijn toegekend zoals
opgenomen in tabel 5.

Afloop ongeval

Gewicht

Dodelijk ongeval

3

Slachtoffer ongeval

2

Uitsluitend materiële schade

1

tabel 5: gewichten naar ernst

Resultaat van deze analyse, met de top 10 meest onveilige gewogen locaties, is opgenomen in tabel 6.
In de lijst zijn 11 locaties opgenomen, omdat er meerdere locaties zijn met vier gewogen ongevallen.
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Nr.

Locatie

Wegvak/kruispunt

Aantal gewogen ongevallen

1
2
3

Waaldijk
Zuiderlingedijk
Heidensweg

Wegvak
Wegvak
Wegvak

13
11
9

4
5

Heukelumseweg
Leerdamseweg

Wegvak
Wegvak

7
7

6
7

Nieuwe zuiderlingedijk
2e Industrieweg

Wegvak
Wegvak

5
4

8
9

Baronie, Heukelumseweg
Haarweg, Spijksesteeg

Kruispunt
Kruispunt

4
4

10
11

Meerdijk
Poelweg

Wegvak
Wegvak

4
4

tabel 6: top 10 gewogen onveilige locaties

Een geografische weergave van de ongevallen behorende bij deze top 10 locaties is opgenomen in
figuur 2. Het top 10 overzicht is gemaakt op basis van de straatnaam. De feitelijke locatie van de
ongevallen is weergegeven, wat betekent dat per straatnaam meerdere wegvakken voorkomen.
Daarom zijn meer dan 10 locaties met ongevallen zichtbaar.

figuur 2: ongevallen top 10 onveilige locaties

Per locatie zijn de ongevalskenmerken geanalyseerd, om mogelijke ongevalsoorzaken vast te kunnen
stellen. De gegevens per locatie zijn apart bijgevoegd.

Verkeersveiligheidsplan 2012 - 2020, gemeente Lingewaal

pagina 10

1. Waaldijk
De dijkroute loopt parallel aan de Waal, van Gorinchem, langs Vuren tot voorbij Herwijnen. Op de
Waaldijk hebben 11 ongevallen plaatsgevonden, waarvan 2 ongevallen met slachtoffers. Het gewogen
aantal ongevallen komt daardoor uit op 13. Uit de analyse van de ongevalskenmerken is het volgende
af te leiden:
De meeste ongevallen vinden plaats tussen snelverkeer met overigen. Dit zijn meestal vaste
objecten, zoals bomen en palen. Bij een ongeval tussen snelverkeer onderling en tussen
snelverkeer en langzaam verkeer zijn slachtoffers gevallen.
Bij de ongevallen waren twee motorrijders betrokken, beiden zijn slachtoffer geworden en ter
plaatse behandeld.
Meest voorkomende toedrachten zijn ‘overige’ en ‘plaats op de weg/bocht’. In de helft van de
gevallen bij ‘overige’ is de toedracht niet ingevuld. Verder is vooral ‘macht over stuur verliezen’
de aangegeven toedracht. Samen met ‘plaats op de weg/bocht’ betekent dit dat snelheid een
mogelijke ongevalsoorzaak is.
5 van 11 vinden plaats op zaterdag, ook vinden 5 ongevallen plaats in augustus. Dit lijkt recreatief
verkeer te zijn.

Conclusie: Door een te hoge snelheid (voor het verloop van de dijk) ontstaan ongevallen. Deze vinden
veelal plaats met objecten (kort) langs de rijbaan. Omdat er weinig ruimte is voor correcties, kunnen
incidenten snel ongelukkig aflopen. Voor een impressie van de Waaldijk, zie de foto in figuur 3.

figuur 3: foto Waaldijk
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2. Zuiderlingedijk
De Zuiderlingedijk loopt van Spijk naar de Nieuwe Zuiderlingedijk en de Appeldijk. Het is daardoor
voor de kern Spijk een belangrijke ontsluitingsroute. De inrichting van de weg is op hoofdlijnen
vergelijkbaar met die van de Waaldijk. Op dit wegvak hebben in de geanalyseerde periode 9
ongevallen plaats gevonden, waarvan 1 met ziekenhuisgewonden en één met een overige gewonde.
Het gewogen aantal ongevallenbedraagt 11. Ten aanzien van de Zuiderlingedijk valt in de
ongevallenanalyse het volgende op:
De meeste ongevallen vinden plaats met objecten langs de weg.
Er zijn slachtoffers gevallen bij een ongeval tussen snelverkeer en langzaam verkeer
(ziekenhuisgewonde) en tussen langzaam verkeer onderling (overige gewonde).
Net als bij de Waaldijk is de meest voorkomende hoofdtoedracht ‘overig’ (bij 4 ongevallen).
Hierna is ‘oversteken’ het meest geregistreerd (bij 3 ongevallen). De ongevallen met oversteken
vonden plaats op wegvakken, op verschillende locaties. Bij twee van de drie ongevallen ging het
om overstekende dieren.
Eén fietser en één voetganger zijn slachtoffer geworden.

Conclusie: Snelheid is op de Zuiderlingedijk aandachtspunt (in relatie tot de inrichting van de weg).
Daarnaast valt op dat bij twee ongevallen overstekende dieren betrokken waren bij de ongevallen.

3. Heidensweg
Op de Heidensweg hebben 8 ongevallen plaats gevonden, waarbij bij één ongeval een slachtoffer is
gevallen. Het gewogen aantal ongevallen bedraagt 9. De Heidensweg verbindt Heukelum met de
N848. Uit de ongevallenanalyse blijkt het volgende:
Drie ongevallen hebben plaatsgevonden tussen snelverkeer onderling en drie ongevallen waren
met overige (vaste) objecten.
Op één betrokken partij na, verplaatsen alle bestuurders zich in een personenauto. De afwijkende
betrokken partij is niet bekend omdat dit een doorrijder betrof.
Andere analysekenmerken lieten geen opvallende zaken zien.

Conclusie: Ten aanzien van de Heidensweg is op basis van de ongevallenanalyse geen eenduidige
conclusie te trekken (mogelijk biedt de locatieanalyse meer inzicht). Snelheid kan hier aandachtspunt
zijn, vanwege het vloeiende tracéverloop.

4. Heukelumseweg
De Heukelumseweg ligt in het verlengde van de Heidensweg en verbindt Asperen met de N848. Op
de weg hebben drie ongevallen plaats gevonden. Eén ongeval was een dodelijk ongeval, op basis
waarvan het gewogen aantal op 7 uit komt. De ongevallenanalyse laat het volgende zien:
Alle drie de ongevallen waren eenzijdig, met personenauto’s.
Het dodelijke ongeval vond plaats buiten de bebouwde kom.
Twee ongevallen vonden plaats bij duisternis, één bij schemer. Alle ongevallen vonden plaats in
de avondperiode.
Eén auto raakte te water.
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Conclsuie: De Heukelumseweg is niet juist verlicht. Verlichting staat op de verkeerde punten, of is niet
egaal. Niet egale verlichting leidt tot donkere en lichte vlekken. Verkeersdeelnemers kijken altijd naar
lichte vlekken, waardoor op donkere stukken zaken niet worden opgemerkt en hierdoor ongevallen
kunnen ontstaan. Bij beperkte verlichting dienen attentiepunten verlicht te worden.

5. Leerdamseweg
Een tweede verbinding tussen Asperen en de N848 en Lingewaal loopt via de Leerdamseweg. Op het
wegvak hebben 5 ongevallen plaatsgevonden. Bij één ongeval is een slachtoffer opgenomen in het
ziekenhuis en bij één ongeval was er sprake van een overige gewonde. De volgende bevindingen
komen uit de analyse van de ongevallen:
Bij vier van de vijf ongevallen lijkt op basis van de toedracht snelheid een rol te hebben gespeeld.
Bij één ongeval was de aard van het voertuig oorzaak van het ongeval.
De vijf ongevallen vonden allemaal plaats binnen de bebouwde kom.
Drie ongevallen vonden plaats met vaste objecten, één ongeval was een frontaal ongeval.
Drie ongevallen vonden plaats tijdens de middagspits (12.00 – 14.00 uur).
Bij de vijf ongevallen waren zeven bestuurders betrokken. Eén daarvan verplaatste zich met de
bromfiets, drie met de fiets. Van deze vier bestuurders werden er drie slachtoffer. Eén fietser is
opgenomen in het ziekenhuis.
Vier van de betrokken zeven bestuurders waren in de leeftijd van 18 t/m 24 jaar, de zogenaamde
jonge bestuurders.

Conclusie: Snelheid lijkt oorzaak van de ongevallen te zijn, gecombineerd met het ontbreken van een
goede fietsvoorziening. Echter, in 2010 is de Leerdamseweg binnen de bebouwde kom heringericht.
De bevindingen uit de ongevallenanalyse hebben derhalve geen relatie met de huidige inrichting van
de weg binnen de kom. De snelheid is daar van 50 naar 30 km/uur gegaan en de Leerdamseweg is
voorzien van fietssuggestiestroken en plateaus.

6. Nieuwe Zuiderlingedijk
Het oostelijke deel van de Nieuwe Zuiderlingedijk verbindt de N848 met Asperen en het westelijke
deel de Zuiderlingedijk met de Groeneweg. De ongevallen hebben oostelijk van de N848
plaatsgevonden, op één ongeval na buiten de bebouwde kom. Het ongeval binnen de kom heeft
plaats gevonden tussen de Voorstraat en Graswalseweg. Uit de ongevallenanlyse is het volgende
geconstateerd:
In 2010 hebben geen ongevallen meer plaats gevonden.
Snelverkeer was betrokken bij alle ongevallen, twee keer door een botsing met ander
snelverkeer, twee keer met objecten en één keer eenzijdig. Bij overig verkeer ging het in beide
gevallen om dieren.
Twee ongevallen vonden plaats bij duisternis.
Botsingen tussen snelverkeer onderling betroffen frontale botsingen.
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Conclusie: Snelheid en duisternis zijn mogelijke ongevalsoorzaken. Op basis van de ongevallen met
objecten, wordt aangenomen dat deze wellicht (te) dicht op de kant van de rijbaan staan.

7. 2e Industrieweg
De 2e Industrieweg in Asperen ligt op het bedrijventerrein. Hier hebben vier ongevallen plaats
gevonden, allemaal zonder slachtoffers. De ongevallen vonden plaats in 2006 en 2007, daarna zijn er
(door verminderde registratie) geen ongevallen meer geregistreerd. Uit de ongevallenanalyse blijkt
dat:
Bij alle vier de ongevallen tegen lichtmasten is aangereden. De veroorzakers zijn onbekend
omdat zij zijn doorgereden.
Drie van de vier ongevallen vonden plaats bij duisternis.

Conclusie: De lichtmasten op de 2e Industrieweg staan te dicht op de weg of zijn onvoldoende
beschermd. Manoeuvrerende (vracht)wagens hebben de lichtmasten geraakt. Door de lichtmasten te
verplaatsen kunnen aanrijdingen in de toekomst worden voorkomen.

8. Baronie, Heukelumseweg
Deze kruising ligt in Asperen. Verkeer vanuit de woonwijk rijdt via dit punt naar de N848. Er hebben
drie ongevallen plaatsgevonden, waarbij bij één ongeval een slachtoffer is gevallen. Uit de
ongevallenanalyse blijkt het volgende:
Eén ongeval was in 2006, twee in 2007.
Bij één ongeval was een bromfietser betrokken, tevens waren er twee motorrijders bij de
ongevallen betrokken. De overige bestuurders zaten in (bestel)auto’s.
Voorrang/doorgang is bij alle drie de ongevallen de hoofdtoedracht.

Conclusie: De voorrangssituatie is onvoldoende duidelijk of het (uit-)zicht is slecht waardoor
verkeersdeelnemers elkaar niet tijdig genoeg opmerken. Een hoge snelheid kan hiervan mede de
oorzaak zijn.

9. Haarweg, Spijksesteeg
De Spijksesteeg verbindt Spijk met de rijksweg A15. De Haarweg sluit hier op aan, vanaf parkeerterrein
Het Lingebos. Op deze kruising hebben vier ongevallen plaats gevonden. Twee in 2007 en twee in
2008. Slachtoffers zijn er niet gevallen. Uit de analyse komt het volgende naar voren:
Drie ongevallen waren tussen snel- en langzaam verkeer. In alle drie de gevallen was het
betrokken langzaam verkeer een bromfiets, in de leeftijd van 16 t/m 17 jaar.
De hoofdtoedracht was bij drie van de vier ongevallen ‘voorrang/doorgang’.

Conclusie: De aansluiting is weergegeven in figuur 4. Herkenbaarheid van de aansluiting of wederzijds
zicht is onvoldoende. Mogelijk is de voorrangssituatie onduidelijk. Het tweerichtingen fietspad aan de
oostzijde is mogelijk ook van invloed bij het ontstaan van ongevallen.
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figuur 4: aansluiting Haarweg op Spijksesteeg

10. Meerdijk
Op de Meerdijk, oostelijk van Asperen, hebben drie ongevallen plaats gevonden. Eén in 2007 en twee
in 2009. In 2009 is er bij de ongevallen een slachtoffer gevallen. Het ongevallenbeeld laat onderstaand
beeld zien:
Twee ongevallen waren met vaste objecten. Eén ongeval was tussen een bestelauto en een fiets.
De fietser is slachtoffer geworden.
Bij twee ongevallen was er sprake van slippen, éénmaal was ‘fout inhalen/snijden’ de oorzaak. Dit
zijn snelheidsgerelateerde ongevallen.
Twee van de vier betrokken bestuurders waren in de leeftijd van 18 t/m 24 jaar.

Conclusie: Net als op de andere dijkwegen lijkt een te hoge snelheid hier oorzaak van de ongevallen
te zijn, eventueel gecombineerd met een korte afstand van objecten langs de rijbaan.

11. Poelweg
De Poelweg loopt rondom recreatiegebied Het Lingebos. Op de weg hebben tussen 2006 en 2009
drie ongevallen plaats gevonden. In 2010 zijn er geen ongevallen geregistreerd. De locatie van de
ongevallen is niet duidelijk, omdat alleen de straatnaam bekend is. Uit de analyse van de
ongevalskenmerken blijkt dat:
Bij één ongeval twee motorrijders waren betrokken. De andere partijen waren automobilisten,
waarbij er één maal tegen een boom is gereden.
Alle drie de ongevallen vonden plaats in juni. Mogelijk is dit vanwege bezetting op de camping.
Bij twee van de drie ongevallen is ‘schampen’ geregistreerd als manoeuvre. Mogelijk heeft dit
met krappe ruimte of parkeerbewegingen te maken.
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Conclusie: Deze ongevallen zijn incidenten op of bij het kampeerterrein geweest, mogelijk door
drukte. Maatregelen voor dit type ongevallen zijn moeilijk te geven.

2.4 Doelgroepenanalyse
In tabel 7 is een diagram opgenomen, waarin het aantal betrokken bestuurders per leeftijdsgroep en
vervoerwijze is weergegeven.

tabel 7: betrokken bestuurders naar leeftijd en vervoerwijze

In de figuur vallen de volgende doelgroepen op:
fietsers, vooral in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar
16 t/m 17 jarige bromfietsers
jonge automobilisten (18 t/m 24 jaar)

Naast de doelgroepen op basis van leeftijd en vervoerwijze vallen in de analyse een aantal
ongevalskenmerken op. Deze zijn bij de beschrijving van het algemene ongevallenbeeld al benoemd
en zijn:
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snelheid
botsingen met objecten en wegmeubilair
ongevallen bij duisternis en schemer

De doelgroepen zijn nader geanalyseerd om dominante ongevalskenmerken te onderscheiden en op
basis daarvan theoretische oorzaken te benoemen.

Fietsers, vooral in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar
Er hebben zeven ongevallen plaatsgevonden waarbij fietsers betrokken waren. Hierbij zijn er vier
ongevallen zes slachtoffers gevallen, allemaal bestuurders van een fiets. Eén slachtoffer moest
behandeld worden in het ziekenhuis. Er zijn geen dominante ongevalskenmerken. Ook op
locatieniveau is er geen specifieke plaats aan te wijzen.

12 t/m 15 jarige fietsers
Bij drie van de zeven ongevallen zijn fietsers in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar betrokken. Bij die drie
ongevallen waren in totaal acht bestuurders betrokken, waarvan vier in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Er
zijn drie slachtoffers gevallen.

Conclusies: Door het lage aantal ongevallen zijn er geen dominante kenmerken vast te stellen en zijn
er geen oorzaken te benoemen. Bewustwording van de aanwezigheid van scholieren op de weg kan
een informatieve maatregel zijn. Verkeerseducatie aan de scholieren dient gericht te zijn op
verkeersveilig gedrag (niet met meer dan twee naast elkaar en op het fietspad fietsen).

16 t/m 17 jarige bromfietsers
Binnen deze doelgroep hebben in de periode 2006 – 2010 acht ongevallen plaats gevonden. Van vier
is de exacte locatie bekend. Drie ongevallen vonden plaats op de aansluiting van de Haarweg op de
Spijksesteeg. Alle andere ongevallen vonden plaats op verschillende locaties.

Conclusie: De herkenbaarheid en de voorrang van de aansluiting van de Haarweg op de Spijksesteeg
is onduidelijk. Het laatste geregistreerde ongeval was in 2008. Op basis van drie ongevallen zijn verder
geen dominante ongevalskenmerken te benoemen.

Jonge automobilisten
Er hebben 29 ongevallen plaatsgevonden waarbij jonge automobilisten waren betrokken. Hierbij zijn in
totaal vier slachtoffers gevallen, waarvan twee onder de jonge bestuurders. In figuur 5 zijn de locaties
van deze ongevallen weergegeven. In de figuur zijn slechts 13 locaties zichtbaar, omdat van de overige
ongevallen de exacte locatie niet geregistreerd is.
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Van de 29 ongevallen vinden er tien plaats op een kruispunt, negen op een 60 km/uur weg en zes op
een 30 km/uur weg. Dit impliceert dat naast de tien ongevallen op kruispunten de aandacht dient uit
te gaan naar 60 km/uur wegen. Getoetst dient te worden of de inrichting van de wegen voldoende
duidelijk maakt wat de maximum snelheid is.

Conclusie: De snelheid op erftoegangswegen is te hoog of de maximum snelheid is hier onvoldoende
duidelijk.

figuur 5: locaties ongevallen met jonge automobilisten

Snelheidsgerelateerd
Snelheid wordt niet bij ongevallen als kenmerk geregistreerd, tenzij dit door betrokkenen wordt
aangeven. Naast de aangegeven registraties zijn er verschillende kenmerken die een relatie met
snelheid hebben. Als deze kenmerken worden geselecteerd dan hebben er 46 ongevallen
plaatsgevonden waarbij snelheid een rol speelde. In figuur 6 zijn de locaties van de ongevallen
zichtbaar.
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figuur 6: snelheidsgerelateerde ongevallen

De Leerdamseweg valt hier in negatieve zin op. Verder zijn vooral de dijkwegen en de
verbindingswegen tussen de kernen onderling herkenbaar. Dit zijn ook de drukkere wegen, waar meer
ongevallen verwacht kunnen worden.

Aanvullende dominante ongevalskenmerken zijn:
bij de aard van de ongevallen; vaste voorwerpen (17 ongevallen, 37%), eenzijdig (11 ongevallen,
24%) en kop/staart (8 ongevallen, 17%)
13 van de 46 ongevallen vinden plaats op zaterdag (28%)
17 van 68 betrokken bestuurders zijn in de leeftijd van 18 t/m 24 jaar (25%)

Conclusie: Op de drukkere wegen tussen de kernen onderling en naar de hoofdwegen wordt te hard
gereden. Objecten staan dicht op de rijbaan en/of zijn onvoldoende zichtbaar, waardoor deze geraakt
worden. Het plaats hebben van de meeste ongevallen op zaterdag bevestigd dat snelheid een rol
speelt bij het ontstaan van de ongevallen. Het is dan vaak minder druk op de wegen en er rijdt minder
vrachtverkeer. Hierdoor wordt er harder gereden.
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Botsingen met objecten en meubilair
Er zijn 43 ongevallen met objecten voorgevallen, zie figuur 7. De 2e Industrieweg valt op, dit zijn de
aanrijdingen tegen lichtmasten. Verder vallen vooral de dijkwegen en de wegen tussen de kernen
onderling en naar de hoofdwegen op. Bij negen ongevallen zijn snelheidsgerelateerde kenmerken
geregistreerd.

Opvallend is dat in de jaren 2006 t/m 2008 respectievelijk 16, 11 en 12 ongevallen met vaste objecten
hebben plaatsgevonden en dat er in 2009 en 2010 slechts drie en één ongevallen zijn geregistreerd,
dit lijkt het gevolg van verminderde registratie.

figuur 7: ongevallen met objecten

16 ongevallen met vaste objecten vonden plaats in de nacht en acht ongevallen in de avondperiode.
De zichtbaarheid van de objecten bij donker weer speelt hier wellicht een rol. Wegsituaties waarbij
objecten zijn geraakt zijn als volgt verdeeld:
rechte weg:
22 ongevallen
bocht:
12 ongevallen
kruispunt, 3 takken:
8 ongevallen
rotonde:
1 ongeval
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De volgende ongevalskenmerken vallen bij deze ongevallen op:
11 van de 45 betrokken bestuurders waren jonge automobilisten (24%)
bij 19 bestuurders zijn snelheidsgerelateerde ongevalskenmerken geregistreerd (42%)
22 van de 43 ongevallen vonden plaats op in de erftoegangswegen

Conclusie: De botsingen met objecten hebben te maken met onvoldoende zichtbaarheid tijdens
duisternis en/of met een te hoge snelheid van het verkeer.

Duisternis en schemer
Er vinden in een periode van vijf jaar 41 (van 115) ongevallen plaats tijdens duisternis en schemer. Bij
twee ongevallen vallen slachtoffers, waarvan één ernstig. Hierbij moet worden opgemerkt dat een
aanzienlijk gedeelte van de afgelegde verkeerskilometers bij donker worden gemaakt. Op basis van
het aantal ongevallen is het kenmerk dus opvallend, op basis van spreiding dag- en nachtkilometers is
dit aandachtspunt minder belenagrijk. Op de volgende locaties hebben drie ongevallen plaats
gevonden:
2e Industrieweg
Heukelumseweg
Molenweg
Waaldijk

Op de Molenweg na worden deze locatie nader geanalyseerd vanuit de top 10 onveilige locatie.
Duisternis en schemer worden hierin meegenomen. De Molenweg is buiten de kruisingen onverlicht,
waardoor ongevallen ontstaan.

Conclusie: Wegen die als onveilig zijn aangemerkt in de top 10, komen ook terug bij ongevallen
waarbij duisternis en schemer oorzaken of aanwezig zijn. Duisternis is dus niet alleen bepalend voor
het ontstaan van de ongevallen. In de locatie analyse worden de kenmerken duisternis en schemer
meegenomen.
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3 Beleefde verkeersonveiligheid
Op 29 maart 2012 is een inloopavond voor alle bewoners van de gemeente Lingewaal georganiseerd.
Bezoekers van deze avond zijn in de gelegenheid gesteld als onveilig beleefde locaties aan te dragen,
voorzien van een onderbouwing. Deze inventarisatie biedt inzicht in overeenkomsten en verschillen
tussen de objectieve en de subjectieve verkeersonveiligheid.

3.1 Onveilig beleefde locaties
Op 29 maart 2012 is een bewonersavond georganiseerd. Tijdens de avond waren de volgende
personen aanwezig en zijn de onderstaande opmerkingen gemaakt, zie ook figuur 8.

Aanwezigen
Tijdens de avond waren aanwezig:
wethouder Bel
verkeerskundige Aad Rodenburg
collega’s gemeente Lingewaal, heren Kiep en Kalsbeek
politie, wijkagent en regionaal verkeersadviseur
twee handhavers van de gemeente
één raadslid
drie bewoners, één uit Spijk, één uit Asperen en één uit het buitengebied

Reacties
Door de aanwezigen zijn de volgende opmerkingen gemaakt, eventueel aangevuld door gemeente
en/of politie (de nummers verwijzen naar de locaties op kaart):

Spijk
1

2

3
4

Parkeren bij de kerk. Het is wenselijk passeerruimtes te reserveren vanwege het lange weggedeelte
dat bezet wordt door parkeerders. Hierdoor kan maar één auto tegelijk passeren. Met
parkeerverboden op een aantal delen kan dit worden voorkomen.
Aansluiting Haarweg – Spijksesteeg is onduidelijk en daardoor onveilig. Langs beide wegen ligt
aan één zijde een tweerichtingenfietspad. De kruising is gelijkwaardig, maar dit is niet voor
iedereen bekend en herkenbaar. Door het rode asfalt wordt voorrang gesuggereerd. In de
maatregelen worden hiervoor verbetervoorstellen gegeven.
Parkeerverbod Haarweg handhaven. Er wordt op de weg geparkeerd, waardoor het uitzicht slecht
is. Tegen overtredingen wordt niet handhavend opgetreden.
Drempelse Spijkse Kweldijk. Er liggen er hier drie zeer kort na elkaar. Dit wordt hinderlijk
gevonden. Er is gevraag om wegversmallingen, maar die worden als niet effectief gezien. De
aanwezige politiebeambten bevestigd dat versmallingen geen goede maatregel zijn.
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Asperen
5

Op de Leerdamseweg wordt veel te hard gereden. Aansluitingen hebben voorrang maar krijgen
dat niet. Politie geeft aan dat de weg als 50 is ingericht maar een 30 regime heeft. Er wordt daarom
niet gehandhaafd. Door asfalt en fietssuggestiestroken wordt voorrang beleefd (was voor
reconstructie ook voorrang). Er wordt gevraagd om paaltjes of bloembakken om een lagere
snelheid af te dwingen.

Algemeen/Herwijnen
6

7

8
9

Door hoge hagen is op verschillende aansluitingen het zicht beperkt. Hierdoor moet de kruising
ver worden opgereden om te zien of er verkeer aan komt. Een voorbeeld hiervan is de kruising
Nieuwe Steeg – Zworrelstraat in Herwijnen.
De Leuvense Kweldijk wordt bij winterweer niet gestrooid. Hier is wel behoefte aan. Daarnaast zijn
de populieren naast deze weg rot, met kans op omvallen. Essen zouden beter zijn, omdat die
minder kans op rotting hebben.
Julianaweg in Spijk wordt ook niet gestrooid, ook hier is er wel behoefte aan.
Wat is de status (functie) van de Leuvense Kweldijk. Deze weg verwerkt (vracht)verkeer, maar lijkt
een lagere status te hebben dan bijvoorbeeld de Molenweg. De Molenweg wordt wel gestrooid en
de Leuvense Kweldijk niet.
De gemeente geeft aan dat er nieuwe (kleinere) strooivoertuigen zijn. Hierdoor wordt het
strooiplan voor de komende winter herzien. Gemaakte opmerkingen worden hierbij meegenomen,
zonder toezegging te doen dat de wegen daadwerkelijk in de strooiroutes worden opgenomen.

10 De brug bij Leerdam wordt als onprettig ervaren, door fietsers. Deze wordt bij groot onderhoud in
2013 gelegaliseerd voor gebruik door fietsers in twee richtingen.
11 De kruising N848 – Nieuwe Zuiderlingedijk wordt als onveilig ervaren. Kan hier niet een rotonde
komen? Gemeente geeft aan dat hier geen ruimte voor is ivm grondeigendom en de gesteldheid
van de ondergrond. Deze zakt te veel weg, waardoor aanleg van een rotonde onmogelijk is. De
politie vult aan dat de provincie Gelderland veel inzet heeft gedaan op de aanpak van black-spots.
12 Sluis Asperen, de opstaande randen bij de versmalling leiden tot lekke banden. De rand is te
scherp, na de reconstructie is dit nog meer geworden. Overigens ontvangt de gemeente relatief
weinig klachten over deze locatie.
13 Fietsverbod Zuiderlingedijk (richting betoncentrale). Het is onduidelijk voor fietsers waar men naar
toe moet. Gecombineerd met drukte leidt tot subjectieve onveiligheid, vooral voor recreatieve
fietsers die hier onbekend zijn.
14 Aansluitingen Graaf Reinaldweg, waarom staan hier geen stopborden? Praktisch stoppen veel
mensen toch. Daar komt bij dat stopverboden door de politie niet gehandhaafd worden en deze
dus geen meerwaarde bieden. Voorrangsregeling is voldoende.
15 De aansluiting van de Dwarsweg in Vuren op de Graaf Reinaldweg is onduidelijk. Wat mag wel, wel
wat mag niet. Dit graag duidelijker maken.
16 Navigatiesystemen zorgen voor verkeerd gebruik van de wegen en als gevolg daarvan voor
overlast. Werking uitgelegd (kaarten actualiseren, dat moet doorwerken en kost tijd).
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figuur 8: als verkeersonveilig beleefde locaties

Aanvullend ontvangen reacties
Enkele bewoners hebben telefonisch of via e-mail hun reactie doorgegeven, omdat zij niet in de
gelegenheid waren op de avond aanwezig te zijn. De volgende reacties zijn aanvullend ontvangen:
Nieuwe Zuiderlingedijk – Zeiving: automobilisten slaan per abuis af op het fietspad in plaats van
op de hoofdrijbaan. Het fietspad moet duidelijke bebord worden.
Drostlaan, nabij huisnummer 100: De weg is smal en (bij winters weer) glad. Parkerende auto’s
maken de ruimte nog smaller. Dit leidt tot gevaarlijke situaties.
Aansluiting fietsers Zuiderlingedijk, conform nummer 13 zoals genoemd tijdens de
bewonersavond: oprit is onveilig en de situatie is onduidelijk. De hoeveelheid vrachtverkeer
versterkt het onveilige gevoel.

De eerste locatie is ook tijdens de avond genoemd, waarbij het onjuist gebruik van het fietspad als
aanvulling op de problematiek wordt gezien. De derde locatie is eveneens al genoemd en wordt
meegenomen in de analyse. De situatie in de Drostlaan wordt als aanvullend punt gezien en
meegenomen in de analyse.
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3.2 Vergelijking objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid
De bevindingen uit de ongevallenanalyse zijn vergeleken met de geplaatste opmerkingen tijdens de
bewonersavond. Hieruit blijkt dat de volgende locaties zowel objectief als subjectief onveilig zijn:
Leerdamseweg
Spijksesteeg – Haarweg
Meerdijk, waarbij de sluis subjectief onveilig is

Leerdamseweg
Deze weg wordt onveilig gevonden, omdat de beleving niet klopt met de feitelijke situatie. De weg
suggereert voorrang op de aansluitende straten, terwijl de kruisingen in werkelijkheid gelijkwaardig
zijn. Opvallend is dat uit de ongevallenanalyse naar voren komt dat er sinds de reconstructie geen
ongevallen meer zijn geregistreerd. Mogelijk komt dit doordat verkeer uit de zijstraten vanwege de
subjectieve onveiligheid extra goed uit kijkt en er hierdoor geen ongelukken plaats vinden.

Maatregelen aan de weg zijn nodig om de subjectieve onveiligheid weg te nemen.

Spijksesteeg – Haarweg
De geconstateerde verkeersonveiligheid wordt ook als zodanig beleefd. De voorrangsregeling is
onbekend en de fietspaden met tweerichtingenverkeer leiden tot onduidelijkheid. De voorrang voor
verkeer van rechts moet duidelijker worden gemaakt.

Meerdijk, sluis
De Meerdijk zelf is tijdens de bewonersavond niet benoemd. Wel is de sluis genoemd als
verkeersonveilig. De reden hiervan is de scherpe rand waarop verkeer de banden kapot kan rijden.
Daarnaast is de situatie voor fietsers en scootmobielen ongunstig. Er is weinig ruimte. Een auto en fiets
kunnen gezamenlijk maar net van de doorgang gebruik maken. Als een fietsers wil uitwijken bestaat de
kans dat de rand wordt geraakt, met ongelukken tot gevolg. Inmiddels is markering aangebracht, zie
figuur 9.
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figuur 9: markering sluis Meerdijk

Genoemde locaties zijn de meest urgente om maatregelen te treffen, omdat deze zowel objectief als
subjectief onveilig zijn.
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4 Beoordeling op straat
Aan de hand van wegfunctie en de landelijke inrichtingsrichtlijnen (CROW) is de weginrichting op
straat getoetst. Hierbij is tevens getoetst of de theoretische bevindingen op straat bevestigd kunnen
worden of dat de conclusies verworpen moet worden. Resultaat van de beoordeling zijn definitieve
conclusies over de verkeersonveiligheid. Deze vormen de basis voor maatregelvoorstellen.

4.1 Categorisering wegennet
De gemeente Lingewaal heeft de volgende categorisering voor het wegennet opgesteld, zie figuur 10.

Legenda
Stroomweg
Gebiedsontsluitingsweg
A-weg (binnen de kom)
B-weg
C-weg
D-weg

figuur 10: categorisering wegennet Lingewaal
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Er worden andere dan de ‘standaard’ wegcategorieën onderscheiden:
stroomwegen (= standaard)
gebiedsontsluitingswegen (zowel gemeentelijk als niet gemeentelijk)
A-wegen (binnen de kom)
B-wegen
C-wegen
D-wegen

Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen hebben een verkeersfunctie. Hier wordt het verkeer
verzameld en afgewikkeld. De doorstroming heeft hier prioriteit. De gemeente kent slechts een klein
aantal gebiedsontsluitingswegen die zij zelf in beheer heeft. Alle andere gemeentelijke wegen zijn
feitelijk erftoegangswegen. De A en B-wegen zijn erftoegangsweg met een lichte verkeersfunctie. De
beperkte verkeersfunctie is voor de ontsluiting van de kernen onderling en naar de wegen met een
verkeersfunctie. Op de C en D-wegen is verkeer van ondergeschikt belang. De wegen ontsluiten de
aanliggende percelen, maar verblijven heeft op deze wegen de prioriteit.

4.2 Inrichting conform richtlijnen
De opgestelde categorisering is niet voorzien van inrichtingsrichtlijnen per wegfunctie. Bij de toets op
straat is daarom uitgegaan van de algemeen geldende richtlijnen per wegfunctie. Deze zijn
opgenomen in bijlage 1. De wegen met een functietoekenning A t/m D-wegen zijn geïnterpreteerd als
erftoegangswegen. De situatie op straat is getoetst aan de inrichtingsrichtlijnen van die wegfunctie.

Meest belangrijk bij de inrichting van wegen is de markering op de weg. Hiervoor is de landelijke
richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK) opgesteld. De hoofdlijnen hiervan zijn
weergegeven in tabel 8 (bron: CROW publicatie 203).

Essentiële

Gebiedsontsluitingsweg

Erftoegangsweg

herkenbaarheids
herkenbaarheidsnbaarheids-

GOW80

GOW50

ETW60

ETW30/woonerf

(Zone)bord (regelmatig

Bord nvt (alg. limiet

Bord nvt (alg. limiet

(Zone)bord (A1;60/E10)

Regimebord of (zone)bord

herhalen en/of limiet op

RVV)

RVV)

Onderbroken

Onderbroken

Onderbroken markering

Onderbroken markering of

markering

markering of

of geen markering

opsluitband of geen

kenmerken

(A1;30/E10/G5)

wegdek
Kantmarkering

opsluitband
Rijrichting-scheiding

markering

Dubbele asmarkering

Dubbele asmarkering

Geen

of middenberm

of middenberm

rijrichtingscheiding

Geen rijrichtingscheiding

tabel 8: richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK)
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Een voorbeeld van de wegprofielen is opgenomen in bijlage 2. De voorbeelden zijn eveneens
afkomstig uit CROW publicatie 203.

4.3 Toets top 10 locaties ongevallenanalyse
Bij het beoordelen van de verkeersveiligheidssituatie is uitgegaan van de huidige inrichting en is
beoordeeld of er fundamentele verschillen zijn tussen de wegsituatie en de inrichtingsrichtlijnen. Er is
daarbij rekening gehouden met de feitelijke situatie, zoals beschikbare fysieke ruimte (krapte) en
ligging van de weg (op een dijklichaam). Op basis daarvan zijn de bevindingen per locatie beschreven.

1. Waaldijk
Er is op dit (lange) traject sprake van een typische dijkweg. Het dijklichaam is smal, waardoor passeren
met lage snelheid moet. Langs delen van de weg is de berm verzakt en staan objecten kort langs de
rijbaan. Op de weg is kantmarkering aangebracht. Deze staat op de rand van de verharding. Voor een
impressie van de Waaldijk, zie figuur 11.

figuur 11: impressie Waaldijk

Verkeersveiligheidsplan 2012 - 2020, gemeente Lingewaal

pagina 29

Toets theoretische ongevalsoorzaak
Als mogelijke oorzaken zijn uit de ongevallenanalyse een te hoge rijsnelheid en objecten kort langs de
rijbaan naar voren gekomen. Deze oorzaken worden bevestigd uit de locatieanalyse (ondanks dat er
geen objectieve snelheidsgegevens zijn).

Toets inrichtingsrichtlijnen
De markering op de dijkweg was in het verleden een doorgetrokken lijn. Bij het ophalen van de
markering is een onderbroken streep teruggebracht. De richtlijn schrijft een 1 – 3 markering voor. Deze
moet volgens de richtlijn 25 – 40 cm uit de kant van de weg zijn geplaatst.

Het is dan ook wenselijk bij wegonderhoud de juiste markering aan te brengen, eventueel aangevuld
met een drempel of plateau op kruispunten.

2. Zuiderlingedijk
Deze weg is ook een ‘typische dijkweg’. De weg heeft een vloeiend verloop, zoals te zien is in figuur
12.

figuur 12: Zuiderlingedijk
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Toets theoretische ongevalsoorzaak
Genoemde mogelijk oorzaak van de ongevallen is de snelheid van het autoverkeer. Die conclusie is
juist, zeker op rustige momenten zal er harder gereden worden. Op het feit dat overstekende dieren
bij twee gevallen de oorzaak zijn geweest, zijn geen verkeersmaatregelen te treffen.

Toets inrichtingsrichtlijnen
Net als op de Waaldijk is de markering hier niet conform de richtlijnen van EHK. Een 1 – 3 streep op 25
tot 40 cm uit de kant van de weg is de juiste markering.

Door de gemeente is aangegeven dat de Zuiderlingedijk in het kader van dijkversterking Diefdijk
gedeeltelijk opnieuw wordt ingericht. Dat is een goede gelegenheid om de markering in de juiste
vorm op de weg aan te brengen. De snelheid zal daarmee verlaagd worden. Door eventueel te
plaatsen objecten verder uit de kant van de rijbaan te plaatsen, kunnen ook die ongevallen worden
voorkomen.

Om de weggebruiker te helpen herinneren aan de maximum snelheid van 60 km/uur, kunnen op een
aantal locaties snelheidsremmende maatregelen worden aangebracht. Deze kunnen bestaan uit
drempels of plateaus. In overleg met aanwonenden kan hierin een keuze worden gemaakt.

3. Heidensweg
De verbinding van Heukelum naar de N848 loopt via de Heidensweg. De weg heeft een meanderend
verloop, zie figuur 13.
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figuur 13: Heidensweg

Toets theoretische ongevalsoorzaak
Het verloop van de weg is dusdanig vloeiend dat dit waarschijnlijk leidt tot een relatief hoge
rijsnelheid. Als de weg wordt bereden blijken de bochten scherper te zijn dan uit het wegbeeld blijkt.
Dit kan tot onveiligheid leiden.

De asmarkering slijt weg, maar is nog zichtbaar. Dit versterkt waarschijnlijk een (te) hoge snelheid. De
theoretische oorzaak was niet eenduidig vast te stellen, de locatieanalyse bevestigd dat snelheid hier
aandachtspunt is. Daarnaast is de weg slecht verlicht, op een aantal locaties. Hierdoor is slechts
ongeveer een kwart van de weg verlicht.

Toets inrichtingsrichtlijnen
De inrichting van de weg voldoet aan de richtlijnen. Echter, de asmarkering is nog onvoldoende
weggesleten. Hierdoor wordt waarschijnlijk te hard gereden.
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4. Heukelumseweg
De weg vormt de verbinding tussen de kern Asperen en de N848. Een gedeelte van de weg ligt
binnen en een andere gedeelte ligt buiten de bebouwde kom.

Toets theoretische ongevalsoorzaak
Binnen de bebouwde kom zijn niet alle aansluitingen even goed zichtbaar. De aansluiting van de
Baronie bijvoorbeeld, komt in de top 10 van onveilige locatie voor (en wordt apart geanalyseerd).

Binnen de bebouwde kom is de Heukelumseweg goed verlicht. Buiten de bebouwde is de onderlinge
afstand tussen de lichtmasten dermate groot dat een egaal lichtbeeld ontbreekt. Hierdoor zijn er lichte
en donkere vlekken, waardoor goed zicht ontbreekt. De conclusie dat het wegbeeld niet goed is
verlicht klopt voor het buiten de kom gedeelte.

Toets inrichtingsrichtlijnen
Buiten de bebouwde komt heeft de weg formeel een maximum snelheid van 80 km/uur. De inrichting
is sinds 2011 echter conform 60 km/uur, zie figuur 14.

Volgens de richtlijnen is de weg foutief ingericht. De snelheid is echter acceptabel en de aanwezige
uitritten van woningen en het brandstofverkooppunt passen bij de huidige inrichting.
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figuur 14: Heukelumseweg, met komgrens (uitrijdend)

5. Leerdamseweg
De Leerdamseweg ontsluit Asperen aan de noordzijde, naar de N848. De huidige inrichting van de
Leerdamseweg binnen de bebouwde kom is in 2010 gerealiseerd. Daarbij is de voorrang voor verkeer
op de Leerdamseweg opgeheven. De geregistreerde ongevallen vonden allemaal in 2008 of eerder
plaats.

Toets theoretische ongevalsoorzaak
Als de weg niet zou zijn heringericht, zou de theoretische oorzaak van de ongevallen juist zijn. Echter,
door de herinrichting gaat deze conclusie niet meer op. Er zijn sinds 2009 geen ongevallen meer
geregistreerd. Door de herinrichting van de weg en het ontbreken van ongevallen, zijn vanuit
verkeersveiligheid geen maatregelen meer wenselijk.

Toets inrichtingsrichtlijnen
De inrichting van de weg past bij de lichte ontsluitingsfunctie van de weg, ondanks dat deze geen
echte verkeersfunctie heeft. De snelheid van 30 km/uur is hier passend. De weg is uitgevoerd in asfalt
en voorzien van een fietssuggestiestrook. De aansluitende straten zijn overwegend uitgevoerd in een
open bestrating. Omdat de fietssuggestiestroken over de kruisingen heen doorlopen en de weg is
uitgevoerd in asfalt, suggereert dit voorrang, zie figuur 15.

De inrichting kan geoptimaliseerd worden. Door de verharding van het plateau door te laten lopen in
de zijstraten en de rode fietssuggestiestroken ter plaatse van de zijstraten te onderbreken wordt
minder een voorrangssituatie gesuggereerd. Ook is het mogelijk de open bestrating uit de zijstraten
door te trekken op het plateau, het effect is dan hetzelfde.
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figuur 15: Leerdamseweg met fietssuggestiestrook en aansluiting zijstraat

6. Nieuwe Zuiderlingedijk
Als verbinding tussen Spijk en de N848 en Asperen is de Nieuwe Zuiderlingedijk een belangrijke
verbinding. De weg is een typische dijkweg. Op delen is de weg behoorlijk verzakt en zijn de bermen
weggereden. Een impressie van de Nieuwe Zuiderlingedijk is weergegeven in figuur 16.
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figuur 16: Nieuwe Zuiderlingedijk

Toets theoretische ongevalsoorzaak
Genoemde oorzaken zijn dezelfde als op de andere dijkwegen, een te hoge snelheid en objecten
relatief kort op de rijbaan. Ook het ontbreken van verlichting is genoemd als mogelijk oorzaak.

Uit de toets op straat worden die theoretische oorzaken bevestigd. Het aanbrengen van verlichting is
niet doelmatig, mede omdat de weg valt binnen een ‘Natura 2000’ gebied. De natuurwaarden krijgen
hierbij voorrang.
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Toets inrichtingsrichtlijnen
De weg is voorzien van markering, op de as en de kant van de weg. De markering op de kant van de
weg kan worden opgehaald. De asmarkering dient bij voorkeur verwijderd te worden.

De dijk wordt in het kader van dijkversterking aangepakt. Op wegvakken aanwezige plateaus worden
hierbij naar de kruisingen verplaatst. Daarnaast biedt dit kansen om de markering volgens de
richtlijnen aan te brengen. Dit betekent de realisatie van een 1 – 3 streep op 25 tot 40 cm uit de kant
van de weg.

7. 2e Industrieweg
De weg ligt op het bedrijventerrein. Door manoeuvrerende (vracht-)wagens zijn lichtmasten geraakt.
Deze zijn reeds verplaatst. Daar komt bij dat er ontwikkelingen spelen omtrent het bedrijventerrein,
waardoor de situatie niet meer actueel is. Vanuit verkeersveiligheid is er geen aanleiding om
maatregelen te treffen.

8. Baronie, Heukelumseweg
De aanwezigheid van de aansluiting is niet duidelijk herkenbaar. De Heukelumseweg is uitgevoerd in
asfalt en de fietssuggestiestroken lopen over de kruising door. Dit past bij de voorrang ter plaatse.
Vanuit de Baronie wordt de voorrang wel aangegeven. De markeringen zijn versleten, waardoor
weggebruikers zich kunnen vergissen. Mogelijk wordt voorrang ‘genomen’. Zie figuur 17 voor het zicht
op de Baronie en figuur 18 voor de versleten markering in Baronie.
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figuur 17: Heukelumseweg zicht op Baronie

figuur 18: Baronie, naar Heukelumseweg

Door de flits van het fototoestel is het voorrangsbord duidelijk zichtbaar. De feitelijke situatie op straat
is minder contrasterend.

Toets theoretische ongevalsoorzaak
De Heukelumseweg heeft een rechtdoorgaand tracé en voorrang op de aansluitende straten. De
zichtbaarheid van de aansluiting is matig. In de Baronie is de markering weggeslten, waardoor de
voorrangssituatie minder duidelijk is. Dit is overeenkomstig de theoretische ongevalsoorzaken.

Toets inrichtingsrichtlijnen
De Heukelumseweg is gebiedsontsluitingsweg. Vanuit de theorie is dan een dubbele asmarkering
voorgeschreven. De weg is hiervan niet voorzien en voldoet daardoor niet aan de richtlijnen. Een
asmarkering leidt tot hogere snelheden, daarom wordt deze hier niet aanbevolen.

De Baronie is volgens de richtlijnen ingericht. Idealiter zou op de aansluiting een uitritconstructie zijn
toegepast, omdat daarmee meteen de voorrang is geregeld. Hiermee wordt de herkenbaarheid van
de aansluiting niet verbeterd, zodat hiervoor niet gekozen wordt.

9. Haarweg, Spijksesteeg
Deze aansluiting is lastig zichtbaar vanaf de Spijksesteeg. Omdat de Haarweg vanuit zuidelijke richting
voorrang heeft, leidt dit tot onduidelijjke situaties. In figuur 19 is de aansluiting opgenomen. In de
inzet is de foto van grotere afstand genomen. De aansluitende weg is daarop slecht zichtbaar.
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figuur 19: Spijksesteeg – Haarweg

Toets theoretische ongevalsoorzaak
Ten tijde van het locatiebezoek waren er geen fietsers op het fietspad. De stelling dat het
tweerichtingen fietspad tot onveiligheid kan leiden is daarom vanuit het locatiebezoek niet te
onderbouwen. Wel is gebleken dat verkeersdeelnemers de voorrang voor verkeer van rechts niet
duidelijk vinden. Of dit komt door onvoldoende zichtbaarheid van de aansluiting is niet eenduidig vast
te stellen.

Toets inrichtingsrichtlijnen
Beide wegen zijn min of meer volgens de richtlijnen ingericht. Het wegvak van de Spijksesteeg,
zuidelijk van de aansluiting, is recent heringericht. De markering is niet conform de richtlijnen. De
verkeerde streep is toegepast en de afstand tot aan de kant van de rijbaan is te kort.

Noordelijk van de aansluiting is een asstreep uit het verleden nog niet helemaal weggesleten. Dit kan
verwarrend werken. De kantstreep op de Spijksesteeg aan de noordzijde staat op de juiste plek van de
rijbaan. Hier is dezelfde (onjuiste) markering aanwezig als aan de zuidzijde is toegepast. De inrichting is
dus redelijk uniform (maar niet juist volgens de landelijke richtlijnen).
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De Haarweg laat een zelfde wegbeeld zien. De markering staat ook hier te dicht op de kant van de
rijbaan en de verkeerde streep is toegepast. De weg lijkt hierdoor breder te zijn, wat een hogere
snelheid tot gevolg kan hebben.

Het fietspad is ter plaatse van de kruising in rood uitgevoerd, dit suggereert voorrang. Langs het
fietspad is een streep aangebracht. Deze markering dient volgens de richtlijnen een 0,50 – 0,50 streep
te zijn. In hoofdstuk vijf zijn maatregelen voor de locatie voorgesteld.

10. Meerdijk
De verbinding van Asperen naar de N327 (Leerdam – Geldermalsen) loopt via de Meerdijk. Op het
wegdek is een fietssuggestiestrook aangebracht zie figuur 20.

figuur 20: Meerdijk

Toets theoretische ongevalsoorzaak
De theoretische ongevalsoorzaken op de Meerdijk zijn hetzelfde als op de andere dijkwegen, snelheid
en een korte afstand van objecten langs de rijbaan. Langs de rijbaan staan niet veel objecten. Daar
waar deze er wel staan, is de afstand inderdaad relatief kort. De oorzaken uit de analyse van de
ongevallen worden op straat bevestigd.
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Toets inrichtingsrichtlijnen
De inrichting van de Meerdijk biedt weinig ruimte voor verbetering. De fietssuggestiestrook is een
goede markeringsvorm omdat deze de rijbaan visueel versmalt. Enige opmerking die hierover
gemaakt kan worden is dat deze niet uniform is met markeringen op de andere dijkwegen. Daarnaast
zijn op de dijk een aantal plateaus toegepast. Deze zouden idealiter naar de kruisingen en
aansluitingen gebracht kunnen worden. Wellicht dat bij de herinrichting van de Diefdijklinie zich
hiervoor kansen voordoen.

11. Poelweg
De Poelweg is een smalle, maar rustige weg rondom het Lingebos. Langs de weg liggen enkele
passeerhavens. Aan het einde van de passeerhavens zijn betonbanden geplaatst, omdat verkeer
anders door de berm rijdt en daarmee de snelheid te hoog blijft. De beperkte breedte komt duidelijk
tot uiting in de kaal gereden bermen. Zie voor een impressie figuur 21.

figuur 21: Poelweg met passeerhaven
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Toets theoretische ongevalsoorzaak
De ongevallen hebben niet op het kampeerterrein plaats gevonden, zoals uit de analyse is
geconstateerd. Door de beperkte wegbreedte ontstaan problemen bij het passeren. De gemeente
heeft aangegeven dat de weg mogelijk wordt gebruikt als sluiproute. Verbreden is niet wenselijk
omdat dan de rijsnelheid hoger wordt.

Toets inrichtingsrichtlijnen
De weg is een typische landbouwweg buiten de kom. De inrichting is hiermee in overeenstemming.
Ondanks dat op de weg incidenten zijn voorgekomen, is het niet wenselijk hier maatregelen te treffen.
Deze zijn vanuit de toetsing aan de richtlijnen ook niet noodzakelijk.

4.4 Toets subjectief onveilige locaties
Spijk
1. Parkeren bij de kerk
Deze situatie is tijdens het veldwerk niet waargenomen. Wel is de situatie vastgelegd in Google
Streetview, zie figuur 22.

figuur 22: parkeersituatie bij de kerk in Spijk

Dit leidt inderdaad tot krappe ruimte bij tegemoet komend verkeer. Als oplossing is aangedragen dat
op diverse plaatsen een parkeerverbod kan worden ingesteld. Hierdoor ontstaat wachtruimte, zodat
tegemoet komend verkeer kan passeren.
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Voor het instellen van die parkeerverboden moet een verkeersbesluit worden genomen. Vervolgens
zijn markeringen op de weg noodzakelijk om het parkeerverbod aan te geven. Overleg met het
kerkbestuur is eveneens wenselijk, omdat bezoekers op het verbod gewezen moeten worden.

De gemeente Lingewaal realiseert zich dat de situatie niet ideaal is, maar beoordeelt deze niet in het
kader van het verkeersveiligheidsplan. Buiten het plan om zal de situatie beoordeeld worden en
worden eventuele maatregelen bepaald.

2. Aansluiting Haarweg – Spijksesteeg
Zie objectief onveilige locaties (nr. 9). Het fietspad langs de Haarweg is recent gerealiseerd. Aanvulling
vanuit subjectiviteit is dezelfde als uit de objectieve analyse naar voren komt. De gelijkwaardigheid
moet beter benadrukt worden. Hoewel borden vaak slecht worden gezien en nageleefd, kan plaatsing
van drie borden J08, Gevaarlijk kruispunt hier duidelijk maken dat het om een gelijkwaardige kruising
gaat.

3. Parkeerverbod Haarweg
Het parkeerverbod heeft beperkt betrekking op de verkeersveiligheid. Handhaving is hier de enige
mogelijkheid. De gemeente zal hiervoor aandacht vragen bij de politie. Door de politie is echter ook
aangegeven dat aan handhaving van parkeerverboden slechts beperkt prioriteit wordt gegeven. De
gemeentelijke handhaver (BOA) kan mogelijk handhavend optreden.

4. Drempels Spijkse Kweldijk
De drempels zijn destijds op verzoek van de bewoners aangebracht. Door de drempels is het duidelijk
dat er sprake is van een woongebied. Verwijdering van de drempels zal leiden tot een hogere snelheid
en mogelijk klachten van omwonenden daarover. De uitvoering van de maatregelen is niet conform de
huidige richtlijnen voor deze maatregelen. In hoofdstuk vijf zijn verbetervoorstellen gegeven.

Asperen
5. Leerdamseweg
Zie objectief onveilige locaties (nr. 5). De inrichting suggereert voorrang voor de weg. De weg lijkt
hierdoor een verkeersfunctie te hebben. Informatie over gewenst gedrag kan ondersteunend zijn aan
de fysieke inrichting.

Verkeersveiligheidsplan 2012 - 2020, gemeente Lingewaal

pagina 43

Algemeen/Herwijnen
6. Uitzicht door hagen
De hagen die tijdens de avond zijn benoemd zijn inmiddels gesnoeid. De APV biedt handvaten om
bewoners hierop aan te spreken, als de verkeersveiligheid in het geding is.

7. en 9. Leuvense Kweldijk
Deze weg heeft de wegfunctie C-weg en is daardoor ondergeschikt aan de wegen met een lichte
verkeersfunctie. De weg wordt relatief veel gebruikt. Wanneer echter vraagvolgend de weg wordt
opgewaardeerd, moet markering worden aangebracht. Dit leidt mogelijk tot oneigenlijk gebruik. De
huidige inrichting past bij de status van de weg.

8. Julianaweg Spijk
De gemeente evalueert het strooien in de gemeente, mede omdat andere voertuigen zijn
aangeschaft. Deze opmerking wordt in de evaluatie meegenomen.

10. Brug Leerdam
In het kader van werkzaamheden aan de N848 door de provincie wordt de brug ook aangepakt. Op de
korte termijn wordt gebruikt in twee richtingen toegestaan, op de lange termijn worden de
fietsvoorzieningen verbeterd.

11. N848 – Nieuwe Zuiderlingedijk
Automobilisten die onbekend zijn, rijden wel eens het fietspad op. Pas veel later kan de weg weer
worden opgereden, door de fysieke scheiding. Door het fietspad in rood asfalt uit te voeren wordt
beter duidelijk gemaakt dat het om een fietspad gaat.

12. Sluis Asperen
Vooral de hogere randen bij de sluis worden onveilig gevonden. Auto’s kunnen de banden hierop lek
rijden en fietsers en scootmobielen kunnen omvallen. Inmiddels zijn de randen ingeleid met
markering. Aanvullend is het mogelijk de randen minder scherp te maken door schuine oprijdbare
banden aan te brengen.

13. Fietsverbod Zuiderlingedijk (richting betoncentrale)
De situatie dient in overleg met de gemeente Gorinchem en het waterschap als wegbeheerder
opgepakt te worden. Verbetering van de bewegwijzering voor fietsers kan de situatie helpen
verbeteren. Het is wenselijk dat de kantmarkering westelijk van de aansluiting Veersteeg wordt
verwijderd. Dit moet dan door de gemeente Gorinchem worden gedaan. Hierdoor verdwijnt de
gesuggereerde fietssuggestiestrook en worden fietsers naar het fietspad gestuurd.
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14. Aansluitingen Graaf Reinaldweg
De situatie kan duidelijker worden gemaakt door het fietspad langs de Graaf Reinaldweg mee te laten
gaan in de voorrang van de N830. Dat kan versterkt worden door de fietspaden in rood uit te voeren.
Maatregelen moeten in overleg met de provincie worden uitgevoerd, omdat de huidige oplossing
provinciebreed uniform is toegepast.

15. Dwarsweg – Graaf Reinaldweg
Deze situatie is vergelijkbaar met de andere aansluitingen op de N830. Dezelfde maatregelen zijn van
toepassing.

16. Navigatiesystemen
Deze situatie is moeilijk te beïnvloeden. Wel is het mogelijk voor gemeenten om de kaarten te
beïnvloeden, door de wegsituatie op de juiste wijze in te brengen. Dit kan door de gemeente worden
gecontroleerd en daar waar nodig worden aangepast.
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5 Maatregelen
In dit hoofdstuk zijn maatregelen benoemd, deze zijn opgesplitst naar onveilige locaties, doelgroepen
en subjectieve verkeersonveiligheid. Voor de maatregelen zijn op basis van kencijfers en
ervaringsgegevens globaal de kosten bepaald.

5.1 Verkeersonveilige locaties
Per locatie is een voorstel voor maatregelen gegeven, zie tabel 9.

Nr.

Locatie

Maatregel

Kosten

1

Waaldijk

Bij onderhoud markering conform EHK aanbrengen.

*

2

Zuiderlingedijk

Bij reconstructie in het kader van Diefdijk:
markering conform EHK
objecten voldoende ver uit de kant van de
rijbaan plaatsen
snelheidsremmers aanbrengen

*

3

Heidensweg

In bochten en tussen rijbaan en fietspad groen

€ 5.000,00

aanbrengen (maximaal 70 – 80 cm hoog)
4

Heukelumseweg

5

Leerdamseweg

lichtmast verplaatsen naar uitrit tankstation, alle
attentiepunten zijn dan verlicht
resterende lichtmast verwijderen
functie aanpassen van 80 naar 60, conform de
inrichting
Asfalt van plateaus doortrekken in zijstraat en rode

*

€ 15.000,00

fietsstrook op plateaus onderbreken. Bestaande
plateaus uniformeren.
6

Nieuwe

*

Zuiderlingedijk

Bij reconstructie voor Diefdijk:
markering conform EHK
snelheidsremmers op aantal locaties

7

2e Industrieweg

Geen, knelpunt is niet meer van toepassing.

*

8

Baronie –

Bij wegonderhoud asfalt in zijstraat doortrekken en

*

Heukelumseweg

rode fietsstrook onderbreken.
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Nr.

Locatie

Maatregel

Kosten

9

Haarweg –

Hiervoor kunnen twee maatregelen, met voorkeur

Los van keuze

Spijksesteeg

worden voorgesteld:
1. Uitbuiging met voorrang

Niet begroot,

Fietsers noord-zuid worden 10 meter uitgebogen

voorkeur voor

en moeten voorrang verlenen aan gemotoriseerd

keuze 2

verkeer

10

Meerdijk

2. Gelijkwaardigheid aangeven door:
markering conform EHK
wegwijzer verhangen naar lichtmast
markering 1-1 fietspad aanpassen naar 0,50 0,50 meter
fietspad in zwart uitvoeren
J08 op toeleidende wegvakken plaatsen

€ 5.000,00

Bij onderhoud afstand tussen kant rijbaan en

*

objecten vergroten.
11

Poelweg

Voorgesteld wordt hier geen maatregelen te treffen,

*

omdat maatregelen leiden tot meer verkeer of
hogere snelheid.
tabel 9: maatregelen top 10 onveilige locaties

De totale kosten voor de infrastructurele vragen een investering van € 25.000,00 (excl. BTW), uitgaande
van keuze 2 voor locatie 9. Haarweg - Spijksesteeg. De kosten zijn eveneens zonder Voorbereiding,
Administratie en Toezicht (VAT). Die kosten bedragen 10%, waarmee de infrastructurele maatregelen
circa € 27.500,00 (excl. BTW) bedragen.

5.2 Doelgroepen
Veel ongevallen gebeuren door foutief of onoplettend gedrag van de verkeersdeelnemers. Daar komt
bij dat het ongevallenbeeld diffuser wordt en de registratiegraad van de ongevallen terug loopt.
Daarom wordt op het gebied van verkeersveiligheid steeds meer ingezet op mensgerichte
maatregelen.

Regionale verkeersveiligheidscampagnes
Om maatregelen te kunnen uitvoeren, gericht op de verkeersveiligheid van doelgroepen, is aansluiting
gezocht bij het Regionaal Werkplan Verkeersveiligheid. Dit is door de regio (Samenwerkingsgebied
Verkeersveiligheid Gelderland, SVG Rivierenland), In samenwerking met het ROVG opgesteld. De
gemeente Lingewaal ondersteund deze maatregelen en zal actief deelnemen aan de regionale acties.
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Maatregelen gericht op doelgroepen in Lingewaal
Naast zoeken van aansluiting op regionale campagnes is gebruik gemaakt van de Toolkit Permanente
Verkeerseducatie (PVE) van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), die maatregelen zijn in de
tabel gemarkeerd. De doelgroepenmaatregelen staan in tabel 10.

Doelgroep

Maatregel Toolkit PVE van het KpVV

Kosten

Fietsers

Voor deze doelgroep zijn geen specifieke

geen

12 t/m 15 jaar

maatregelen benoemd, omdat in de gemeente
geen middelbare scholen zijn.

16 t/m 17 jarige

‘Alles
‘Alle s onder controle’

bromfietsers

Circa € 35,00
per lespakket

Het lespakket 'Alles onder controle' is een
methode om de risico's die bromfietsers lopen
bespreekbaar te maken. Het lespakket richt zich
niet uitsluitend op de aan de bromfiets en de
verkeerssituatie verbonden risico's, maar besteedt
met name aandacht aan persoonsgebonden
factoren.
Jonge automobilisten

Duisternis en schemer

Young Driver Day (samen met met ROVG)
Praktijkdag voor jongeren die nog kort het

Beperkt,

rijbewijs hebben. Gemeente faciliteert en levert

subsidie (75%) is

gegevens aan.

beschikbaar)

Verkeersonveiligheid op de dijken, te ontwikkelen

Voorlopig

Met ROVG. Gemeente Lingewaal participeert in

alleen

de werkgroep om tot maatregelen te komen.

tijdsbesteding

Informatieverstrekking over waarom wegen niet

Geen

worden verlicht. Dit betreft de beantwoording van
vragen, welke bij afdeling Juridische zaken,
Ontwikkeling en Beheer binnen komen
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Doelgroep

Maatregel Toolkit PVE van het KpVV

Kosten

Snelheidsgerelateerde

Deze ongevallen vinden plaats op de drukkere

Geen

ongevallen

gemeentelijke wegen. De maximum snelheid
dient voldoende duidelijk en herkenbaar te zijn.
Overleg met politie over handhaving.

Objecten zichtbaar maken (retroreflectie) of

Door werk met

verder van de rijbaan zetten. Markering conform

werk te maken

EHK aanbrengen (onveilige locaties).
Navigatiesystemen

Kaartaanbieders informeren van wijzigingen aan

Geen

het wegennet (zie bijlage 3).
tabel 10: maatregelen doelgroepen

De gemeente Lingewaal kiest er voor het ROVG en bijvoorbeeld VVN te blijven ondersteunen in de
uitvoering van mensgerichte maatregelen. De gemeente Lingewaal maakt naast budget ook uren vrij
om te participeren in voor de gemeente relevante projecten en overleggen.

5.3 Subjectief onveilige locaties
Op de subjectief onveilige locaties is een ambtelijk standpunt geformuleerd. Dit is opgenomen in
tabel 11.
Nr.
1
2
3
4

Opmerking
Parkeren bij de kerk, geen directe
verkeersveiligheid
Haarweg – Spijksesteeg
parkeerverbod Haarweg
Drempels Spijkse Kweldijk

5

Leerdamseweg

6
7

Hagen Herwijnen
en 9 (strooien en functie Leuvense Kweldijk).

8
9
10

Julianaweg Spijk
zie 7
Brug Leerdam

11

N848 – Zuiderlingedijk
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Ambtelijke reactie
Apart bezien in overleg met kerkbestuur.
J08 als aanvullende maatregel opgenomen.
Verzoek tot handhaving bij BOA en/of politie
Opnieuw aanbrengen wanneer werk-metwerk kan worden gemaakt
Bewoners aanspreken op hun
verkeersgedrag. Door bewustwording kan
wederzijds begrip ontstaan.
Is APV
Strooien meenemen in evaluatie strooibeleid.
Inrichting van de weg past bij het gebruik.
Niet vraagvolgend ‘opwaarderen’.
Meenemen in evaluatie strooibeleid
Momenteel geen maatregelen of acties van
de gemeente Lingewaal noodzakelijk. Er zijn
vanuit provincie maatregelen voorzien.
Provincie vragen fietsstroken in rood uit te
voeren ter plaatse van aansluitingen.
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Nr.
12

Opmerking
Sluis Asperen

13

Fietsverbod Zuiderlingedijk

14

Aansluitingen Graaf Reinaldweg

15
16

Dwarsweg – Graaf Reinaldweg
Navigatiesystemen beïnvloeden

Ambtelijke reactie
Er is inmiddels markering aangebracht, om
de banden ‘in te leiden’. Optioneel kan de
markering verbreed worden en om de rand
heen worden doorgezet.
Overleg met Gorinchem en waterschap,
markering zuidelijk van Veersteeg
verwijderen om fietsers naar fietspad te
‘sturen’.
Overleg met provincieis nodig. Fietspad in
voorrang opnemen en bij voorkeur in rood
uitvoeren.
Zie voorgaand punt 14
Wegbeheerder kan kaarten controleren en
wijzigingen doorgeven. Dit zal de gemeente
oppakken.

tabel 11: maatregelen subjectieve onveiligheid
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Overzicht bijlagen
Bijlage 1: Inrichtingsrichtlijnen per wegtype
Bijlage 2: Dwarsprofielen richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken
Bijlage 3: Gegevens kaartaanbieders navigatiesystemen
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Bijlage 1
Inrichtingsrichtlijnen per wegtype
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tabel 12: inrichtingsrichtlijnen wegvakken conform Duurzaam Veilig
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Bijlage 2
Dwarsprofielen richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken
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Wegen buiten de bebouwde kom
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Wegen binnen de bebouwde kom
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Bijlage 3
Gegevens kaartaanbieders navigatiesystemen
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De kern van de navigatiesystemen zijn de kaarten, deze dienen de juiste informatie te bevatten. Voor
de drie belangrijkste en grootste kaartleveranciers is geschetst hoe de kaart aangepast kan worden.

Falkplan Andes
Naast routeplanners voor auto’s, bieden ze ook planners aan voor voetgangers, fietsers en
vrachtwagens. Ze bieden ook realtime gegevens, bijvoorbeeld bij files en wegwerkzaamheden.

Doorgeven van gegevens door wegbeheerders
Verkeersbesluiten of gegevens over wijzigingen aan de weg, kunnen worden doorgegeven via
info@andes.nl, bij voorkeur met een kaartje erbij. Zij nemen vervolgens contact op met de
wegbeheerder, indien aanvullende gegevens nodig zijn of om de gegevens te controleren. Daarna
wordt de melding ‘in productie’ genomen.

Snelheid verwerking van gegevens
Routeplanners via internet, bijvoorbeeld ANWB routeplanner, hebben een aantal updates per jaar.
Binnen enkele maanden is een wijziging dus doorgevoerd. Voor navigatiesystemen in voertuigen geldt
niet altijd dat deze worden geupdate. Hierdoor kan het langer duren voordat de updates zijn verwerkt.
Dit kan de leverancier maar beperkt beïnvloeden.

Navteq
Dit is een dochteronderneming van Nokia. De navigatiesystemen worden verwerkt in veel Europese en
Noord-Amerikaanse auto’s. Daarnaast leveren zij routeplanners voor internet, onder andere voor
ANWB en Falk. Zij hebben continu mensen rondrijden die verkeerssituaties analyseren.

Op de site staat dat ze gegevens continu bijwerken, dus dan zouden de digitale navigatiesystemen upto-date moeten zijn.

Doorgeven van gegevens door wegbeheerders
Verkeersbesluiten of maatregelen die invloed hebben op de doorstroming op het wegennet
(eenrichtingsstraten e.d.) kunnen via e-mail rechtstreeks worden doorgegeven aan de betreffende
contactpersoon: conny.sloots@navteq.com. Zij verzorgt aanpassingen aan de navigatiesystemen.
Naar haar mailen gaat sneller dan via de mapreporter wijzigingen doorgeven.

Via mapreporter kun je aanpassingen doorgeven, maar dat is niet echt gebruiksvriendelijk:
https://mapreporter.navteq.com/?userType=CONSUMER&language=nl
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Tele atlas
Tele Atlas is overgenomen door Tomtom. De site is Engelstalig.

Doorgeven van gegevens door wegbeheerders
http://mapinsight.teleatlas.com/mapfeedback/index.php

Deze link lijkt gebruikersvriendelijk. Van een wijziging wordt een bevestiging via e-mail ontvangen.

Snelheid verwerking van gegevens
Over de voortgang van de melding wordt niets teruggekoppeld. De verwerkingstijd van een collega bij
een andere gemeente was minder dan twee maanden.
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