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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding 

De gemeente Lansingerland is 

momenteel bezig met de uitvoering 

van groot onderhoud in de 

Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs, 

zie figuur 1-1. Het groot onderhoud 

betreft zowel de vernieuwing van 

de bovengrondse als 

ondergrondse infrastructuur, in de 

vorm van riolering. Hierdoor zijn 

verschillende straten gedurende 

het onderhoud langere tijd volledig 

gestremd. Doordat de Vogelbuurt 

beschikt over één ontsluitingsweg, 

die ook tijdelijk gestremd wordt (de 

Vogelweg), is het noodzakelijk de buurt op een andere manier te ontsluiten. Om dit te realiseren heeft de 

aannemer een vergunningaanvraag ingediend voor een tijdelijke brug aan de noordkant van de 

Vogelbuurt. Dit zodat de tijdelijke ontsluiting plaats kan vinden via de Weidebloembuurt. Deze 

vergunningsaanvraag is door de gemeente als positief beoordeeld. Vanuit de omgeving is bezwaar 

gemaakt tegen deze tijdelijke maatregel. De beroep- en bezwaarcommissie heeft de zaak in behandeling 

genomen en het volgende advies uitgebracht: 

 

De Commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders om in dit nieuwe rapport ten 

minste de volgende onderdelen te laten onderzoeken en beoordelen:  

◼ De aan het bestreden besluit ten grondslag liggende verkeerskundige analyse en daarbij te 

betrekken of uitgegaan kan worden van de verkeerstellingen uit 2011;  

◼ Een verkeerskundige analyse van de Boterbloemstraat waarin deze zal worden opgedeeld in twee 

delen: 

 Het smallere deel van de Boterbloemstraat, welke niet beschikt over een trottoir;  

 Het bredere deel van de Boterbloemstraat, welke wel beschikt over een trottoir;  

◼ De vijf in de bezwaarschriften aangedragen alternatieven en de twee op de hoorzitting aangedragen 

alternatieven, inclusief motivering waarom deze alternatieven wel of niet kunnen worden gebruikt  

 

De gemeente heeft vervolgens aan Royal HaskoningDHV (hierna: RHDHV) gevraagd om: 

◼ Een second opinion uit te voeren op de reeds uitgevoerde varianten afweging inclusief nieuwe 

varianten aangedragen vanuit de omwonenden. 

◼ Onafhankelijk advies uit te brengen over welke tijdelijke oplossing het meest wenselijk is. 

◼ Het begeleiden van overleggen met de bewoners om alle input mee te nemen in de beoordeling. 

  

Figuur 1-1 Project Vogelbuurt 
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1.2 Proces 

Om dit proces goed vorm te geven zijn zes stappen doorlopen waarbij alle partijen gevraagd zijn input te 

leveren. De stappen worden verderop toegelicht. De betrokken partijen bij dit onderzoek zijn: 

◼ De gemeente Lansingerland, vertegenwoordigt door vier ambtenaren; 

◼ Kroeze Infra BV, vertegenwoordigt door drie werknemers; 

◼ Bezwaarmakers op de omgevingsvergunning, deels aanwezig geweest bij de informatieavonden en 

deels geïnformeerd vanuit de gemeente. 

 

Deels gezamenlijk en deels onafhankelijk heeft RHDHV de volgende stappen doorlopen: 

 

Stap 1: Inventarisatie 

Om een goed beeld te krijgen, is een inventarisatie uitgevoerd van alle beschikbare informatie. Verder 

hebben verdiepende gesprekken plaatsgevonden met de gemeente en de aannemer om de problematiek 

en de gemaakte keuzes helder te krijgen.  

 

Stap 2: Bewonersbijeenkomst 

Na de inventarisatie is een bijeenkomst georganiseerd waarvoor alle bezwaarmakers zijn uitgenodigd. Op 

deze avond zijn 17 mensen fysiek aanwezig geweest. Tijdens de informatieavond heeft de gemeente een 

korte inhoudelijke toelichting gegeven, hebben bezwaarmakers varianten gepresenteerd en zijn de 

beoordelingscriteria besproken en akkoord bevonden vanuit de bezwaarmakers. Tevens zijn de huidige 

situatie, het proces en andere varianten besproken, waardoor RHDHV een volledig beeld heeft gekregen 

van de kijk op de problematiek vanuit de bezwaarmakers in de Weidebloembuurt en omgeving. 

  

Stap 3: Variantenafweging 

Na de bewonersavond is een start gemaakt met het opstellen van deze rapportage. Hierin worden de 

verschillende varianten benoemd en vervolgens beoordeeld.  

 

Stap 4: Bespreken resultaten varianten afweging  

Het conceptrapport is opgeleverd aan de gemeente ter voorbereiding. De rapportage is besproken met de 

gemeente en een afvaardiging van de bezwaarmakers op 10 november 2021. 

 

Stap 5: Presentatie resultaten aan omgeving 

Op 11 november is het resultaat van het onderzoek van RHDHV gepresenteerd. Tijdens deze avond 

waren 13 bezwaarmakers aanwezig evenals de betrokken ambtenaren en adviseurs van RHDHV. Tijdens 

deze avond is de beoordeling van RHDHV toegelicht en hebben de bezwaarmakers hierop kunnen 

reageren. Tijdens de avond is het rapport goed ontvangen door de bezwaarmakers. Op 12 november is  

vervolgens de conceptrapportage gepubliceerd op de webpagina van het project Vogelbuurt, waarover 

zowel de bezwaarmakers als de bewoners over geïnformeerd zijn.  

 

Stap 6: Aanpassen en afronden advies 

Na het overleg met de gemeente en de bewonersavond is het advies aangescherpt en definitief gemaakt.  

1.3 Leeswijzer  

Voor u ligt de second opinion van de tijdelijke ontsluiting Vogelbuurt. In hoofdstuk 1 wordt een toelichting 

gegeven op de aanleiding en het proces dat is doorlopen. Hoofdstuk 2 gaat in op de huidige situatie en 

hoofdstuk 3 behandelt alle varianten. In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven op de 

beoordelingscriteria en hoofdstuk 5 gaat in op de beoordeling. Afsluitend staat de conclusie in hoofdstuk 

6.  
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2. Situatieschets 

De Vogelbuurt is één van de vier buurten in de wijk Zuidpolder in de kern Berkel en Rodenrijs. Aan de 

noordkant ligt de Weidenbloembuurt, aan de oostkant de Rodenrijse Zoom, aan de zuidkant Parc 

Rodenrijs en aan de westkant ligt de Gouden Griffelbuurt.  

2.1 Structuur van de Vogelbuurt 

Vanuit de Vogelbuurt zijn de omliggende buurten vooral bereikbaar via fiets-voetgangersbruggen. Voor 

het autoverkeer is slechts één ontsluiting beschikbaar via de Vogelweg. Vanaf de Vogelweg wordt 

aangesloten op de Anjerdreef. In figuur 2-1 is de ligging van de buurt ten opzichte van de omgeving 

zichtbaar evenals de ontsluiting van de wijk voor zowel het auto- (in het zwart) als het fietsverkeer (in het 

rood). 

 

 

Figuur 2-1 Ligging van de Vogelbuurt ten opzichte van de nabijgelegen buurten en verbindingen tussen de buurten 
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In figuur 2-2 is de interne wegenstructuur zichtbaar. Deze is van belang om de impact van een afsluiting 

bij een woonstraat te kunnen bepalen. Hieronder is zichtbaar dat de Vogelbuurt een wijk is met veel 

doodlopende straatjes en hofjes zonder duidelijke hoofdstructuur.  

 

 

Figuur 2-2 Interne wegenstructuur Vogelbuurt 
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2.2 Intensiteiten in het onderzoeksgebied 

De gemeente Lansingerland heeft van diverse wegen telcijfers beschikbaar gesteld. In de onderstaande 

figuur zijn de intensiteiten zichtbaar. Met name de hoeveelheid verkeer op de Vogelweg is hierbij van 

belang. In figuur 2-3 zijn alle beschikbare intensiteiten zichtbaar.  

 

  

Figuur 2-3 Overzicht beschikbare intensiteiten onderzoeksgebied 

 

In 2011 zijn op de Vogelweg ca. 2.570 voertuigen gemeten en in oktober 2021 ca. 2.210 voertuigen. Deze 

afname zal voornamelijk zijn veroorzaakt door de geldende COVID-19 maatregelen, waarbij meer mensen 

vanuit huis werkten en daarmee minder verplaatsingen maakten. In de landelijk cijfers is waarneembaar 

dat in de periode maart – mei 2021 het verkeersaanbod is gedaald tot 80% van de hoeveelheid in 2019. 

Voor oktober 2021 zijn deze cijfers (nog) niet beschikbaar. Mede gelet op het feit dat de maatregelen in 

oktober 2021 minder streng zijn geweest dan de maatregelen in het voorjaar van 2021 kan een afname 

van 20% worden gezien als een maximale waarde. Uitgaande van globaal 20% minder verplaatsingen 

door deze omstandigheden kan worden aangenomen dat ongeveer 2.760 voertuigen dagelijks de 

Vogelbuurt in- en uitrijden. Dit komt overeen met een structurele verkeersgroei van 0,5% per jaar. Dit is 

realistisch aangezien in de buurt zelf weinig tot geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die 

aanleiding zijn om uit te gaan van een hoger groeipercentage. Uitgaande van 0,5% groei gedurende de 

afgelopen 12 jaar komt de intensiteit op de Vogelweg uit op ongeveer 2.730 motorvoertuigen per etmaal. 

Dit komt overeen met de 2.760 voertuigen die eerder zijn bepaald.  

 er d gge iddelden        rt-   o t-   
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Daarnaast is gekeken naar de intensiteiten in de Weidebloembuurt, mede vanwege de variant van de 

gemeente waarin de ontsluiting van de Vogelbuurt plaatsvindt via de Weidebloembuurt. Voor de 

Weidebloembrug is een intensiteit gemeten van ongeveer 2.550 motorvoertuigen in 2011. Uitgaande van 

een vergelijkbare redenatie voor de Vogelweg is het aannemelijk dat ook hier de intensiteit is gegroeid tot 

2.750. Hierbij is vooral gekeken naar de intensiteiten op de Weidebloembrug.  

2.3 Werkzaamheden Vogelbuurt 

Zoals gezegd is de riolering in de Vogelbuurt toe aan vervanging. De aannemer heeft de werkzaamheden 

in de wijk verdeeld in drie deelgebieden, gebaseerd op de hoofdstructuur, zie figuur 2-4. Inmiddels zijn 

deelgebied I en II uitgevoerd en wordt gewerkt aan deelgebied III. 

 

 

Figuur 2-4 Fasering werkzaamheden in de Vogelbuurt 

 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in deelgebied III is het van belang dat verkeer de 
Vogelbuurt kan verlaten en bereiken. Vanuit de interne structuur vormen de Condorweg en de Vogelweg 
hierbij de kritische werkvakken. De werkzaamheden aan deze werkvakken binnen deelgebied III zijn door 
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de aannemer uitgewerkt in drie fases. De eerste fase is de afsluiting van de Condorweg. Doordat de 
duiker onder de Vogelweg gefaseerd kan worden gerealiseerd, hoeven het fietspad en de rijbaan niet 
tegelijkertijd afgesloten te worden. Dit resulteert in de volgende drie fases: 

Fase 1: De Condorweg is afgesloten waarbij autoverkeer omgeleid moet worden; 

Fase 2: De (rijbaan) van de Vogelweg is afgesloten waarbij autoverkeer omgeleid moet worden; 

Fase 3: Het fietspad van de Vogelweg is afgesloten waardoor fietsverkeer omgeleid moet worden. 

 

Fase 1: Condorweg inclusief kruising met de Vogelweg is volledig afgesloten gedurende circa 7 

weken 

◼ Verkeer uit deelgebied I: via parkeerterrein Watersnip een bypass langs het werkvak, geen omleiding 

noodzakelijk; 

◼ Verkeer uit deelgebied II en III: geen alternatief beschikbaar, omleiding noodzakelijk; 

◼ Fietsverkeer: doorgaand fietspad noord – zuid afgesloten, omleiding noodzakelijk. 

 

 

Figuur 2-5 Bereikbaarheid tijdens Fase 1 
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Fase 2: Vogelweg (rijbaan voor autoverkeer) exclusief kruising met de Vogelweg is volledig 

afgesloten gedurende circa 4weken 

◼ Verkeer uit deelgebied I: geen alternatief beschikbaar, omleiding noodzakelijk; 

◼ Verkeer uit deelgebied II en III: geen alternatief beschikbaar, omleiding noodzakelijk; 

◼ Fietsverkeer: doorgaand fietspad noord – zuid open, geen omleiding noodzakelijk. 

 

 

Figuur 2-6 Bereikbaarheid tijdens Fase 2  

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

23-11-2021   BI1988MIRP211103 11  

 

Fase 3: Vogelweg (naastgelegen fietspad) exclusief kruising met de Condorweg volledig 

afgesloten gedurende circa 4 weken 

◼ Verkeer uit deelgebied I: kan via de Vogelweg worden afgewikkeld, geen omleiding noodzakelijk; 

◼ Verkeer uit deelgebied II en III: kan via de Vogelweg worden afgewikkeld, geen omleiding noodzakelijk; 

◼ Fietsverkeer: doorgaand fietspad noord – zuid afgesloten, omleiding noodzakelijk. 

 

 

Figuur 2-6 Bereikbaarheid tijdens Fase 3 

 

Bij de eerste beoordeling van de varianten is het van belang dat de variant voor alle drie de fases een 

volwaardig alternatief biedt dan wel met een beperkte aanpassing hiervoor geschikt gemaakt kan worden.  
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3. Toelichting varianten  

In dit hoofdstuk worden de ingediende varianten toegelicht. Hierbij geven wij per variant aan wat er per 

variant speelt in relatie tot de kritische wegvakken op de Vogelweg en de Condorweg. Omdat beide 

wegen na elkaar worden afgesloten en niet gelijktijdig zijn afgesloten, wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen het afsluiten van de Condorweg en de Vogelweg. Wel kan in de nadere uitwerking het werk door 

de aannemer zodanig worden gefaseerd dat de afsluitingen korter of beperkter noodzakelijk zijn. In de 

toelichting op deze varianten worden de afsluiting van beide wegen daarom tegelijk toegelicht.  

 

De variant die door de aannemer is ingediend bij de omgevingsvergunning en door de gemeente als 

positief is beoordeeld wordt als eerste benoemd (variant 1). In reactie daarop hebben bewoners bezwaar 

gemaakt en varianten op de ontsluiting van de Vogelbuurt aangedragen. Deze varianten zijn toegelicht en 

besproken tijdens een bewonersavond (varianten 2 t/m 13). Deze varianten zijn weergegeven in figuur 3-

1. In paragraaf 3.1 worden alle varianten beschreven inclusief kaart met de locatie van de alternatieve 

ontsluiting, bijbehorende omleiding voor het fietsverkeer met een rode pijl en de kritische werkvakken. 

 

 

Figuur 3-1: Verschillende varianten ontsluiting Vogelbuurt met kritische wegvakken (Condorweg en Vogelbuurt) in rood weergegeven  
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3.1 Varianten ontsluiting Vogelwijk 

Variant 1: Tijdelijke brug Korhoen – Zilverschoonsingel 

Omschrijving variant: 

Deze variant betreft de variant waarvoor de 

aannemer de omgevingsvergunning heeft 

aangevraagd. De variant betreft een tijdelijke 

brug tussen de Korhoen en Zilverschoonsingel 

om verkeer uit de Vogelwijk te ontsluiten via de 

Weidebloembuurt. 

 

Relatie tot kritisch wegvakken Condorweg en 

Vogelweg: 

Door aan de noordzijde een brug te realiseren 

kan het verkeer via de Weidebloembuurt 

worden ontsloten op de Klapwijkseweg 

waardoor beide wegen volledig kunnen worden 

afgesloten en de werkzaamheden kunnen 

worden uitgevoerd. 

 

 

Variant 2: Platenbaan Zomertaling – Condorweg 

Omschrijving variant: 

De aanleg van een tijdelijke weg tussen de 

Zomertaling en de Condorweg middels 

rijplaten op circa 30 cm zandondergrond. 

Hierdoor is het mogelijk een deel van de 

Condorweg te passeren. 

 

Relatie tot kritisch wegvakken Condorweg en 

Vogelweg: 

Verkeer moet nog steeds gebruik maken van 

het kritisch wegvak. De ontsluiting van de wijk 

is nog steeds niet mogelijk als de Vogelweg of 

Condorweg wordt afgesloten.  
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Variant 3: Platenbaan Havikenhof – Anjerdreef 

Omschrijving variant: 

Verbreden van het fietspad tussen Havikenhof 

en Anjerdreef door middel van het aanleggen 

van een platenbaan. Hierdoor kan het verkeer 

via het fietspad worden aangesloten op de 

Anjerdreef. 

 

Relatie tot kritisch wegvakken Condorweg en 

Vogelweg: 

Door een directe verbinding met de Anjerdreef 

heeft verkeer een alternatief en kunnen de 

werkzaamheden op beide wegen veilig worden 

uitgevoerd.  

 

 

Variant 4: Huidige fietsbrug 

Omschrijving variant: 

Door gebruik te maken van de bestaande 

fietsbrug is de aanleg van een tijdelijke brug 

niet noodzakelijk. Het verkeer wordt dan 

ontsloten via de reeds aanwezige (betonnen) 

fietsbrug tussen de Blauwborst en 

Zilverschoonsingel. 

 

Relatie tot kritisch wegvakken Condorweg en 

Vogelweg: 

Ontsluiting van de wijk via de fietsbrug en de 

Weidebloembuurt is een optie voor al het 

verkeer uit de Vogelbuurt. Hierdoor kunnen de 

werkzaamheden op beide wegen veilig worden 

uitgevoerd. 
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Variant 5: Tijdelijke brug Blauwborst – Godfried Bomanssingel  

Omschrijving variant: 

Een tijdelijke brug tussen de Blauwborst en de 

Godfried Bomanssingel, waardoor verkeer via 

de Henk Barnardsingel naar de 

Oudelandselaan afgewikkeld wordt. 

 

Relatie tot kritisch wegvakken Condorweg en 

Vogelweg: 

Verkeer uit de wijk kan via deze tijdelijke brug 

afgewikkeld worden en kunnen de 

werkzaamheden op beide wegen veilig worden 

uitgevoerd. 

 

 

Variant 6: Tijdelijke brug Ooievaar – Zilversingel   

Omschrijving variant: 

Een tijdelijke brug tussen Ooievaar en 

Zilverschoonsingel, waardoor verkeer via de 

Weidebloembuurt wordt ontsloten. Deze 

variant betekent een verschuiving van de 

ligging van de brug ten opzichte van variant 1. 

 

Relatie tot kritisch wegvakken Condorweg en 

Vogelweg: 

Verkeer uit de Vogelbuurt kan gebruik maken 

van de tijdelijke brug en de werkzaamheden 

kunnen op beide wegen veilig worden 

uitgevoerd. 
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Variant 7: Rijbaan over fietspad langs Vogelweg 

Omschrijving variant: 

In verband met de werkzaamheden, de rijbaan 

van de Vogelweg verleggen richten het oosten 

zodat het kritisch wegvak Vogelweg vrij is van 

verkeer. Door het fietspad te gebruiken als 

rijbaan kan het verkeer via de Vogelweg de 

wijk verlaten.  

 

Relatie tot kritisch wegvakken Condorweg en 

Vogelweg: 

Door het verplaatsen van de rijbaan kunnen de 

werkzaamheden op de Vogelweg worden 

gerealiseerd zonder problemen. Voor de 

periode waarin de Condorweg is afgesloten 

biedt deze variant geen oplossing. 

 

 

Variant 8: Tijdelijke brug Sperwerhof – Godfried Bomanssingel 

Omschrijving variant: 

Tussen de Sperwerhof en de Godfried 

Bomanssingel een tijdelijk brug realiseren, 

waarbij de ontsluiting van de Vogelwijk plaats 

vindt via de Thea Beckmansingel en de 

Oudelandselaan. 

 

Relatie tot kritisch wegvakken Condorweg en 

Vogelweg: 

Al het verkeer uit de Vogelbuurt kan gebruik 

maken van de tijdelijke brug en maakt geen 

gebruik van de kritische wegvakken. 
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Variant 9: Parallelweg Condorweg 

Omschrijving variant: 

Aan de noordzijde van de Condorweg wordt 

over het trottoir parallel een tijdelijke rijbaan 

geconstrueerd met rijbaanplaten. 

 

Relatie tot kritisch wegvakken Condorweg en 

Vogelweg: 

Voor het verkeer uit de wijk is het mogelijk om 

het werkvak Condorweg te passeren. Dit dient 

nog wel technisch te worden onderzocht. Bij de 

ontsluiting van de wijk is het kritische wegvak 

op de Vogelweg nog afgesloten en moet het 

verkeer via het naastgelegen fietspad worden 

afgewikkeld.  

 

 

Variant 10: Tijdelijke verbinding Sperwerhof – Fietspad Bastille  

Omschrijving variant: 

Tijdelijke verbinding tussen het Sperwerhof en 

het fietspad Bastille, rijplaten op fietspad 

Bastille waarover autoverkeer in één richting 

tussen Anjerdreef en Oudelandselaan wordt 

geleid. Verkeer de wijk in rijdt via Anjerdreef, 

via de tijdelijke verbinding. Verkeer de wijk uit 

rijdt via de tijdelijke verbinding en vervolgens in 

de richting van de Oudelandselaan. 

 

Relatie tot kritisch wegvakken Condorweg en 

Vogelweg: 

Verkeer uit het westen van de Vogelbuurt kan 

gebruik maken via de tijdelijke verbinding en 

maakt geen gebruik van de kritische 

wegvakken. 
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Variant 11: Verbinding Buizerdhof – Vogelweg  

Omschrijving variant: 

Tijdelijke verbinding tussen Buizerdhof en 

Vogelweg waarbij zowel het fietspad als de 

Vogelweg worden gebruikt om het kritische 

werkvak bij de Vogelweg te passeren. 

 

Relatie tot kritisch wegvakken Condorweg en 

Vogelweg: 

Ontsluiting van de wijk maakt gebruik van het 

laatste deel Vogelweg (ter hoogte van 

Anjerdreef). Werkzaamheden moeten 

daardoor gefaseerd uitgevoerd worden. Het 

werkvak bij de Condorweg wordt hierbij 

volledig ontzien. 

 

 

Variant 12: Huidige fietsbrug (wijk in) en tijdelijke brug Sperwerhof – Godfried Bomanssingel 

(wijk uit) 

Omschrijving variant: 

Door gebruik te maken van de bestaande 

fietsbrug1 of een tijdelijke brug er direct naast, 

wordt het verkeer ontsloten tussen de 

Blauwborst en Zilverschoonsingel. Deze 

verbinding wordt gebruikt door het verkeer dat 

de wijk inrijdt. 

Verkeer dat de wijk uit rijdt, maakt in deze 

variant gebruik van een tijdelijke brug tussen 

de Sperwerhof en de Godfried Bomanssingel, 

waarbij ontsluiting van de Vogelbuurt 

plaatsvindt via de Thea Beckmansingel en de 

Oudelandselaan. 

 

Relatie tot kritisch wegvak Condorweg en 

Vogelweg: 

Ontsluiting van het westelijke gedeelte van de 

wijk maakt geen gebruik van het kritisch 

werkvak. De ontsluiting van het oostelijk deel 

van de wijk dient via de Vogelweg te gebeuren.  

 

 

 

 

  

 
1 Doordat tijdelijk gebruik van de fietsbrug niet mogelijk is, gaan we in deze variant uit van een tijdelijke brug naast de fietsbrug. 
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Variant 13: combinatie van variant 7 en 11 

Omschrijving variant: 

In deze variant wordt variant 7 gecombineerd 

met variant 11. Variant 7 is geen oplossing 

voor alle fases maar wel voor fase 2 waarin de 

Vogelweg dicht is. Variant 11 biedt een goede 

oplossing voor fase 1 als de Condorweg is 

afgesloten. 

 

Relatie tot kritisch wegvakken Condorweg en 

Vogelweg: 

Voor het verkeer uit de wijk is het mogelijk het 

werkvak Condorweg te passeren door middel 

van variant 11. Bij afsluiting van het kritisch 

wegvak Vogelweg is variant 7 noodzakelijk om 

het kritisch werkvak te passeren.  

 

 

3.2 Onhaalbare varianten 

Een aantal ingediende varianten bieden geen oplossend vermogen voor alle drie de fases, waardoor deze 

ook niet nader beoordeeld worden. Hieronder wordt toegelicht welke varianten niet verder worden 

beoordeeld en om welke reden. De overige varianten worden in hoofdstuk 5 beoordeeld. 

 

Variant 2: Platenbaan Zomertaling – Condorweg 

Omschrijving variant: 

De aanleg van een tijdelijke weg tussen de 

Zomertaling en de Condorweg middels 

rijplaten op circa 30 cm zandondergrond. 

Hierdoor is het mogelijk een deel van de 

Condorweg te passeren. 

 

Onderbouwing haalbaarheid 

Deze oplossing zorgt ervoor dat het kritische 

werkvak op de Condorweg korter wordt. Door 

een verbinding te maken tussen de 

Zomertaling en de Condorweg kan een deel 

van de Condorweg worden afgesloten en 

gerealiseerd zonder dat de Condorweg 

onbereikbaar wordt. Hierdoor kan de periode 

dat de Condorweg dicht is worden ingekort. In 

overleg met de gemeente en de aannemer is 

besloten deze maatregel sowieso te nemen 

waardoor nadere analyse niet noodzakelijk is.  
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Variant 4: Huidige fietsbrug 

Omschrijving variant: 

Door gebruik te maken van de bestaande 

fietsbrug is de aanleg van een tijdelijke brug 

niet noodzakelijk. Het verkeer wordt dan 

ontsloten via de reeds aanwezige (betonnen) 

fietsbrug tussen de Blauwborst en 

Zilverschoonsingel. 

 

Onderbouwing haalbaarheid 

De civiel wegbeheerder van de gemeente 

Lansingerland heeft aangegeven dat de 

huidige fietsbrug niet geschikt is voor een 

tijdelijke belasting van zoveel verkeer. De brug 

heeft een beperkte belastbaarheid van 

5kN/m2, waardoor alleen in geval van 

calamiteiten hulpdiensten hier gebruik van 

kunnen maken. Om die reden wordt het 

tijdelijke gebruik van de fietsbrug door 

autoverkeer als niet haalbaar gezien.  

 

 

Variant 7: Rijbaan over trottoir langs Vogelweg 

Omschrijving variant: 

In verband met de werkzaamheden, de rijbaan 

van de Vogelweg verleggen richten het oosten 

zodat het kritisch wegvak Vogelweg vrij is van 

verkeer. Door het fietspad te gebruiken als 

rijbaan kan het verkeer via de Vogelweg de 

wijk verlaten.  

 

Onderbouwing haalbaarheid 

Deze oplossing biedt alleen een oplossing als 

de Vogelweg is afgesloten maar geen 

oplossing voor de periode dat de Condorweg is 

afgesloten. Om die reden wordt deze variant 

dan ook niet nader onderzocht. 
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4. Beoordelingscriteria 

Om te komen tot een complete en nauwkeurige beoordeling heeft RHDHV beoordelingscriteria opgesteld 

en deze zowel aan de gemeente als aan de bewoners voorgelegd. Vanuit beide partijen is aangeven dat 

de voorgestelde criteria juist zijn. 

 

De varianten zijn niet beoordeeld op de technische haalbaarheid. In dit stadium van het onderzoek is het 

van belang te kijken naar de vastgestelde criteria om te komen tot een goede beoordeling. De 

daadwerkelijke inpassing van de omleiding en bijbehorende vormgeving zal separaat worden onderzocht. 

 

De werkzaamheden in de Vogelbuurt hebben een impact die verder gaat dan alleen de direct 

aanwonenden van het werkvak. Ook de omliggende straten en in sommige gevallen ook de omliggende 

wijken kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Het streven is altijd om de overlast tot een 

minimum te beperken binnen de mogelijkheden die er zijn. Veiligheid voor iedereen is hierbij het 

belangrijkste. Als de veiligheid geborgd is, kunnen de varianten vervolgens met elkaar worden vergeleken 

op andere onderdelen. Op basis van de doelstelling en de problematiek zijn drie hoofdonderwerpen 

bepaald voor de afwegingscriteria, te weten: veiligheid, verkeersafwikkeling en impact op de omgeving.  

 

De criteria op het gebied van veiligheid moeten hierin geen negatieve score krijgen, want een onveilige 

situatie willen we niet creëren. Als een variant geen positieve score heeft op het gebied van veiligheid zal 

deze variant ook niet verder worden beoordeeld. Wel kan RHDHV een optimalisatie voorstellen in deze 

varianten om de veiligheid te borgen, zodat zoveel mogelijk varianten een totaalbeoordeling krijgen.  

4.1 Veiligheid 

Bij veiligheid wordt naar twee onderdelen gekeken. Enerzijds wordt de impact op langzaam verkeer 

beschouwd en anderzijds wordt gekeken naar de veiligheid voor de werknemers van de aannemer. 

 

Wat is de impact van de omleiding voor autoverkeer op het langzaam verkeer? 

In de Vogelbuurt loopt een fietspad van noord naar zuid (vanaf de Pinksterbloemlaan naar de Vogelweg in 

twee richtingen) dat veel gebruikt wordt met name door schoolgaande jeugd. Vanuit 

verkeersveiligheidsoogpunt is het wenselijk om de omleidingsroute voor het autoverkeer zoveel mogelijk 

te scheiden van het fietsverkeer. Als beide routes deels gelijklopen dient voor de fietser een veilig 

alternatief beschikbaar te zijn. 

 

Kunnen de werknemers van de aannemer veilig werken zonder overlast van verkeer op de 

omleidingsroute? 

Voor de vervanging van riolering is het noodzakelijk om een brede sleuf te graven om veilig te kunnen 

werken. De rioolbuizen zijn breed en liggen diep waardoor een diepe sleuf wordt gegraven en schuine 

wanden tegen instortgevaar noodzakelijk zijn. Om de veiligheid van de werknemers van de aannemer te 

borgen is het zeer wenselijk het reguliere verkeer op voldoende afstand van het werk te laten passeren en 

voldoende maatregelen hiervoor te nemen.  

4.2 Verkeersafwikkeling 

Ook bij verkeersafwikkeling wordt naar twee onderdelen gekeken: enerzijds naar de ontsluiting van de 

Vogelbuurt op de hoofdstructuur, anderzijds naar de bereikbaarheid van de buurt voor hulpdiensten in 

geval van calamiteiten.  
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Op welke wijze wordt de Vogelbuurt ontsloten op de hoofdstructuur? 

Op de Vogelweg zijn intensiteiten gemeten van ongeveer 2.500 motorvoertuigen per etmaal. Dit betekent 

dat deze voertuigen als gevolg van de werkzaamheden op een andere manier door de Vogelbuurt worden 

ontsloten. Dit criteria beoordeelt de route door de Vogelbuurt heen en de impact ervan op de bestaande 

wegen. Met name de directe aansluiting op de bestaande hoofdstructuur is hierbij van belang.  

 

Op welke wijze kunnen hulpdiensten de Vogelbuurt bereiken in geval van calamiteiten? 

Voor hulpdiensten in het belangrijk dat ze een wijk of een buurt altijd vanuit twee kant kunnen benaderen. 

In de Vogelbuurt kan de buurt worden bereikt via de Vogelweg. Als deze gestremd is, kan in geval van 

nood de wijk worden benaderd via de fietsbrug ter hoogte van de Pinksterbloemstraat. Tijdens de 

werkzaamheden is het van belang dat de hulpdiensten de Vogelbuurt nog steeds goed kunnen bereiken 

via twee routes. Nu is de bereikbaarheid van de Vogelbuurt ten alle tijden gegarandeerd doordat een 

andere hoofdontsluiting voor al het verkeer wordt gerealiseerd, door een van de varianten die hierin 

voorziet. In dit criteria wordt beoordeeld of sprake is van een tweede toegang die eenvoudig te bereiken is 

als de andere toegang niet beschikbaar is vanwege calamiteiten.  

4.3 Impact op de omgeving 

Bij de impact op de omgeving wordt gekeken hoe het verkeer zich over de omliggende wegen verdeelt als 

gevolg van de omleidingsroute. Daarnaast wordt ook gekeken welke ruimtelijke aanpassingen 

noodzakelijk zijn om de tijdelijke variant te realiseren. 

 

Hoe verdeelt het verkeer zich over de omliggende wegen als gevolg van de omleidingsroute? 

Op de Vogelweg zijn intensiteiten gemeten van ongeveer 2.500 motorvoertuigen per etmaal. Dit betekent 

dat deze voertuigen als gevolg van de werkzaamheden op een andere manier vanuit de wijk moeten 

worden ontsloten. Tijdens de nadere uitwerking van de varianten en de hoorzitting bij de commissie is 

benoemd dat bijvoorbeeld de Boterbloemstraat het extra verkeer onvoldoende kan verwerken. Bij dit 

criteria wordt de impact bekeken op alle wegen tussen de Vogelbuurt en de hoofdstructuur en niet alleen 

specifiek de Boterbloemstraat. Wel wordt bij de beoordeling in dit criterium een eventuele toename van 

verkeer hierbij meegenomen. Beoordeeld wordt: kunnen deze wegen dit extra verkeer verwerken en is de 

beoogde omleidingsroute tot aan de hoofdstructuur ook logisch voor de weggebruiker? 

 

Welke ruimtelijke aanpassingen zijn noodzakelijk om de tijdelijke variant te realiseren? 

Om een variant te realiseren kan het noodzakelijk zijn aanpassingen te doen in de bestaande buitenruimte 

zoals het verwijderen van groen of tijdelijk overbruggen van een hoogteverschil. Bij dit criteria wordt 

bekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om deze variant daadwerkelijk te realiseren. Belangrijk 

hierbij is dat de impact van de maatregelen worden gekoppeld aan de tijdelijkheid van de variant.  
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5. Beoordeling per variant 

In dit hoofdstuk worden de 10 overgebleven varianten beoordeeld. Om de leesbaarheid van het rapport te 

behouden is ervoor gekozen de nummering van de varianten niet te wijzigen. Uitgangspunt bij de 

beoordeling is dat beide criteria onder veiligheid geen negatief oordeel mogen hebben (knock-out). 

Daarom wordt eerst het criterium veiligheid beoordeeld en wordt toegelicht waarom een variant een 

negatieve beoordeling krijgt. 

5.1 Veiligheid 

De varianten worden als volgt beoordeeld: 

 

Definitie en beoordeling: 

Impact langzaam verkeer: Wat is de impact van de omleiding voor autoverkeer op het langzaam verkeer? 

◼ Een – score wordt toegekend als de doorgaande stroom auto en fiets elkaar op meer dan 1 kruispunt 

tegenkomen; 

◼ Een 0 score wordt toegekend als de doorgaande stroom auto en fiets elkaar op 1 kruispunt kruisen 

conform de huidige situatie; 

◼ Een + score wordt toegekend als de doorgaande stroom auto en fiets elkaar niet kruisen. 

 

Veilig werken: Kunnen de werknemers van de aannemer veilig werken zonder overlast van verkeer op de 

omleidingsroute? 

◼ Een – score wordt toegekend als de veiligheid voor werknemers negatief wordt beïnvloed als gevolg 

van de omleidingsroute; 

◼ Een + score wordt toegekend als de veiligheid voor werknemers niet in gevaar komt als gevolg van de 

omleidingsroute. 

◼ Een neutrale score is bij dit criterium niet van toepassing 

 

Variant  
Impact langzaam 

verkeer 

Veilig 

werken 
Toelichting (alleen bij negatieve score) 

Variant 1 0 +  

Variant 3 - + 

In deze variant loopt ontsluiting voor het autoverkeer over 

de beoogde omleidingsroute voor het fietsverkeer. De 

omleidingsroute voor fietsers wordt daardoor langer en 

minder direct waardoor dit niet wenselijk is. Daarnaast 

kruist het auto en fietsverkeer elkaar op meerdere plekken 

dat als onwenselijk wordt beoordeeld.  

Variant 5 0 +  

Variant 6 0 +  

Variant 8 0 +  

Variant 9 - - 

De beschikbare breedte in de Condorweg is onvoldoende 

om naast het werkvak een rijbaan te positioneren voor het 

autoverkeer.  
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Om dit alsnog in te passen is het noodzakelijk te kiezen 

voor een minimale vormgeving en inpassing waardoor de 

kans op conflicten toeneemt. Dit wordt als onwenselijk 

beoordeeld.  

Variant 10 - + 

In deze variant wordt de ontsluiting van het autoverkeer 

deels over het fietspad Bastille geleid. Hierdoor dient het 

fietspad tijdelijk te worden afgesloten voor het fietsverkeer 

en maakt het autoverkeer tussen de Vogelweg en 

Oudelandselaan gebruik van het fietspad. Fietsers 

kunnen worden omgeleid via de Sperwerhof en 

bestaande fietsstructuur richting de Oudelandselaan. 

Hierbij kruisen beide stromen (fiets en auto) elkaar en is 

geen goed alternatief beschikbaar voor de fietsers op het 

fietspad langs de Bastille.  

Variant 11 0 +  

Variant 12 0 +  

Variant 13 0 +  

Tabel 5-1 Beoordeling overgebleven varianten op criteria veiligheid 

 

Op basis van de bovenstaande tabel blijven 7 varianten over. Variant 3, 4, 9 en 10 hebben een negatieve 

impact op de routes voor langzaam verkeer of op de veiligheid van de werknemers van de aannemer.  

Variant 3 gebruikt de huidige fietsinfrastructuur en is in veel varianten nodig als alternatieve ontsluiting 

tijdens de afsluiting van de Vogelweg. Variant 4 gebruikt de huidige fietsbrug tussen Vogelbuurt en 

Weidebloembuurt, en hierdoor mengt autoverkeer met het fietsverkeer of het fietsverkeer moet anders 

worden omgeleid. Variant 9 kruist tweemaal een fietsroute, en er is geen mogelijkheid tot veilig werken 

voor de aannemer gezien de ruimte benodigd voor rijbaan en werkvak. In variant 10 wordt het fietspad 

langs de Bastille gebruikt, waardoor de impact op het langzame verkeer over grotere lengte plaatsvindt. 

 

De overige varianten zijn neutraal beoordeeld op de impact op langzaam verkeer, omdat het nooit een 

verbetering betreft. Alle overige varianten zijn daarnaast positief beoordeeld op veilig werken, doordat zij 

geen raakvlak met de werkvakken van de aannemer hebben. 
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5.2 Verkeersafwikkeling  

De verkeersafwikkeling is per variant beoordeeld op twee onderdelen. Dit is alleen uitgevoerd voor de 

varianten met een neutrale of positieve beoordeling op het gebied van verkeersveiligheid, zie tabel 5-1. 

Ook in de onderstaande tabel wordt alleen een negatieve score toegelicht. 

 

Definitie en beoordeling: 

Ontsluiting op hoofdstructuur: Op welke wijze wordt de Vogelbuurt ontsloten in deze variant op de 

hoofdstructuur? 

◼ Een – score wordt toegekend als de ontsluiting vanuit de Vogelbuurt via overwegend hiervoor 

ongeschikte wegen plaatsvindt; 

◼ Een 0 score wordt toegekend als de ontsluiting vanuit de Vogelbuurt via overwegend hiervoor 

geschikte wegen plaatsvindt; 

◼ Een + score wordt toegekend als de ontsluiting vanuit de Vogelbuurt via alleen maar hiervoor 

geschikte wegen plaatsvindt. 

 

Bereikbaarheid hulpdiensten: Op welke wijze kunnen hulpdiensten de Vogelbuurt bereiken in geval van 

calamiteiten? 

◼ Een – score wordt toegekend als de bereikbaarheid van de Vogelbuurt voor hulpdiensten voor beide 

ontsluitingen op dezelfde aanrijroute ligt; 

◼ Een 0 score wordt toegekend als de bereikbaarheid van de Vogelbuurt (conform de huidige situatie) op 

twee separate locaties bereikbaar is in geval van calamiteiten. 

◼ Een + score is niet van toepassing bij dit criterium. 

 

Variant  
Ontsluiting op 

hoofdstructuur 

Bereikbaarheid 

hulpdiensten 
Toelichting (alleen bij negatieve score) 

Variant 1 - - 

Ontsluiting via Weidebloembuurt vindt plaats via 

kleine straten die hier minder geschikt voor zijn. 

De wijk is voor de hulpdiensten alleen bereikbaar 

via de Weidebloembuurt. 

Variant 5 - - 

Ontsluiting via Gouden Griffelbuurt vindt plaats via 

kleine straten die hier minder geschikt voor zijn. 

De wijk is voor de hulpdiensten alleen bereikbaar 

via de Gouden Griffelbuurt. 

Variant 6 - - 

Ontsluiting via Weidebloembuurt vindt plaats via 

kleine straten die hier minder geschikt voor zijn. 

De wijk is voor de hulpdiensten alleen bereikbaar 

via de Weidebloembuurt. 

Variant 8 - - 

Ontsluiting via Gouden Griffelbuurt vindt plaats via 

kleine straten die hier minder geschikt voor zijn. 

De wijk is voor de hulpdiensten alleen bereikbaar 

via de Gouden Griffelbuurt. 

Variant 11 0 0  
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Variant 12 - 0 
Ontsluiting via het fietspad aan de noordzijde wordt 

als onwenselijk beoordeeld. 

Variant 13 0 0  

Tabel 5-2 beoordeling overgebleven varianten op criteria verkeersafwikkeling 

 

Van de overgebleven varianten ontsluiten varianten 1, 5, 6, 8 en 12 via overige buurten naar de 

hoofdstructuur. Daarnaast wordt in deze varianten de Vogelbuurt ontsloten via een ontsluiting niet vlakbij 

de huidige ontsluiting ligt (de Condorweg en Vogelweg) maar juist elders in de Vogelbuurt waardoor 

verkeer over andere wegen dan gebruikelijk dient te rijden. Wel zijn de wegen in de direct nabij gelegen 

buurten die gebruikt worden bij de keuze van deze varianten (Boterbloemstraat, Pinksterbloemlaan en 

gouden Griffellaan) in staat, gedurende een korte periode van een aantal weken, deze hoeveelheid 

verkeer af te wikkelen.  

 

In variant 11 en 13 blijft de ontsluiting van de wijk dicht bij de bestaande ontsluitingsstructuur. Deze 

varianten scoren neutraal, omdat de omleidingsroute via wegen loopt die hier niet op ingericht zijn. 

Beperkte aanpassingen zijn hierdoor noodzakelijk.  

 

De bereikbaarheid verslechtert in de varianten 1, 5, 6 en 8, doordat de hulpdiensten altijd gebruik moeten 

maken van de Weidebloembuurt of Gouden Griffelbuurt (afhankelijk van de variant) bij het aanrijden van 

de calamiteit. Er is geen alternatieve aanrijroute beschikbaar. Als op de aanrijroute de doorgang 

geblokkeerd wordt, kunnen de hulpdiensten de calamiteit niet via een alternatieve route bereiken. Bij 

variant 11, 12 en 13 is dit wel het geval.  
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5.3 Impact op de omgeving 

De impact op de omgeving is per variant beoordeeld op twee onderdelen. Dit is alleen uitgevoerd voor de 

varianten met een neutrale of positieve beoordeling op het gebied van verkeersveiligheid, zie tabel 5-1. 

Ook in de onderstaande tabel wordt alleen een negatieve score toegelicht. 

 

Definitie en beoordeling: 

Verkeersverdeling omgeving: Hoe verdeelt het verkeer zich over de omliggende wegen als gevolg van de 

omleidingsroute? 

◼ Een – score wordt toegekend als de omleidingsroute zorgt voor een onevenredige toename van het 

verkeer op wegen in de omgeving; 

◼ Een 0 score wordt toegekend als de omleidingsroute zorgt voor een evenredige toename van het 

verkeer op wegen in de omgeving; 

◼ Een + score wordt toegekend als de omleidingsroute geen verkeerstoename van het verkeer op wegen 

in de omgeving genereert. 

 

Noodzakelijke aanpassingen: Welke ruimtelijke aanpassingen zijn noodzakelijk om de tijdelijke variant te 

realiseren? 

◼ Een – score wordt toegekend als de omleidingsroute aanleiding is voor een grote ingreep in de 

bestaande situatie; 

◼ Een 0 score wordt toegekend als de omleidingsroute aanleiding is een beperkte ingreep in de 

bestaande situatie; 

◼ Een + score wordt toegekend als de omleidingsroute geen aanleiding is voor een ingreep in de 

bestaande situatie. 

 

Variant  
Verkeersverdeling 

omgeving 

Noodzakelijke 

aanpassingen 
Toelichting (alleen bij negatieve score) 

Variant 1 - 0 

Het verkeer wordt omgeleid via de 

Weidebloembuurt waarbij een toename van 

verkeer op de verschillende wegen in de buurt zal 

plaats vinden.  

Variant 5 - - 

Het verkeer wordt omgeleid via de Gouden 

Griffelbuurt waarbij een toename van verkeer op 

de verschillende wegen in de buurt zal plaats 

vinden. 

Een tijdelijke brug aansluiten op een bestaande 

brug is technisch ingewikkeld en vraagt meer 

aanpassingen in de buitenruimte. 

Variant 6 - 0 

Het verkeer wordt omgeleid via de 

Weidebloembuurt waarbij een toename van 

verkeer op de verschillende wegen in de buurt zal 

plaats vinden. 

Variant 8 - 0 
Het verkeer wordt omgeleid via de 

Weidebloembuurt waarbij een toename van 
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verkeer op de verschillende wegen in de buurt zal 

plaats vinden. 

Variant 11 + 0  

Variant 12 - 0 

Het verkeer wordt omgeleid via de 

Weidebloembuurt en gouden Griffelbuurt waarbij 

een toename van verkeer op de verschillende 

wegen in de buurt zal plaats vinden. 

Variant 13 + 0  

Tabel 5-3 beoordeling overgebleven varianten op criteria impact op de omgeving 

 

Op de verkeersverdeling over de omgeving scoren de varianten 11 en 13 positief, omdat zij de Vogelbuurt 

op dezelfde plaats ontsluiten als in de huidige situatie en de impact op de omliggende wijken vrijwel nihil 

is. Variant 12 verdeelt het verkeer weliswaar over twee wijken, waardoor het extra verkeer wordt verdeeld 

over de twee wijken maar ook dit wordt als ongewenst beoordeeld. In variant 1, 5, 6 en 8 wordt al het 

verkeer omgeleid via de Weidebloembuurt of de Gouden Griffelbuurt. Dit wordt als negatief beoordeeld, 

omdat in beide wijken gedurende de werkzaamheden de intensiteiten in sommige straten worden 

verdubbeld richting de 5.000 (huidige intensiteiten + maximaal 2.800 voertuigen per etmaal vanuit de 

Vogelbuurt). Dit is vergelijkbaar met een drukke 30 km/u weg en deze intensiteiten passen normaliter niet 

op een woonstraat. Echter gelet op de tijdelijkheid van de werkzaamheden kunnen de wegen voor een 

korte periode de hoeveelheid verkeer wel verwerken. Hierbij dient wel aandacht te zijn voor de 

verkeersveiligheid en het voorkomen van opstoppingen.  

 

Op het gebied van de noodzakelijke aanpassingen op de huidige situatie, wordt het plaatsen van een 

tijdelijke brug als een beperkte ingreep benoemd. Met name het herstellen van de schade aan de taluds 

van de watergang zal achteraf moeten worden uitgevoerd bij variant 1, 6, 8 en 12. In variant 11 en 13 zal 

groen moeten worden verwijderd, wat kan worden terug geplant nadat de omleiding is opgeheven. 

Aangezien dit effect beperkt is, wordt ook deze impact als beperkt ingeschat. Alleen in variant 5 wordt de 

impact als groot verwacht, omdat hier sprake is van twee bruggen die constructief veilig moeten worden 

aangelegd en daarnaast op elkaar aangesloten dienen te worden. 
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6. Conclusie  

De gemeente Lansingerland is momenteel bezig met de uitvoering van groot onderhoud in de Vogelbuurt 

in Berkel en Rodenrijs. Het groot onderhoud betreft zowel de vernieuwing van de bovengrondse als 

ondergrondse infrastructuur, in de vorm van riolering. Hierdoor zijn verschillende straten gedurende het 

onderhoud langere tijd volledig gestremd. Doordat de Vogelbuurt beschikt over één ontsluitingsweg, de 

Vogelweg, die ook tijdelijk (gedeeltelijk) gestremd wordt, is het noodzakelijk de buurt op een andere 

manier te ontsluiten. Om dit te realiseren heeft de aannemer een vergunningaanvraag ingediend voor een 

tijdelijke brug aan de noordkant van de Vogelbuurt. Hierdoor kan de tijdelijke ontsluiting plaatsvinden via 

de Weidebloembuurt. Deze vergunningsaanvraag is door de gemeente als positief beoordeeld, maar 

vanuit de omgeving is bezwaar gemaakt tegen deze tijdelijke maatregel. In deze bezwaren zijn een aantal 

varianten naar voren gekomen die opgesteld zijn door bezwaarmakers. De varianten zijn hieronder 

weergegeven in figuur 6-1. 

 

 

Figuur 6-1: Verschillende varianten ontsluiting Vogelbuurt met kritische wegvakken (Condorweg en Vogelbuurt) in rood weergegeven 
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Conform de uitspraak van de bezwaar- en beroepcommissie zijn deze varianten van de bezwaarmakers 

beoordeeld en op een aantal criteria afgewogen. Hierbij is gekeken naar zes criteria gericht op veiligheid, 

bereikbaarheid en impact op de omgeving. De technische haalbaarheid is in dit stadium niet nader 

uitgezocht. De afweging en beoordeling is hieronder te vinden in tabel 6-1. 

 

Tabel 6-1: Conclusie afweging en beoordeling varianten 

Variant  
Impact langzaam 

verkeer 

Veilig 

werken 

Ontsluiting 

op 

hoofdstruct

uur 

Bereikbaarheid 

hulpdiensten 

Verkeersverdeling 

omgeving 

Noodzakelijke 

aanpassingen 

Variant 1 0 + - - - 0 

Variant 2 Als onhaalbaar beoordeeld, zie 3.2 

Variant 3 - + Afgevallen vanwege onveiligheid 

Variant 4 Als onhaalbaar beoordeeld, zie 3.2 

Variant 5 0 + - - - - 

Variant 6 0 + - - - 0 

Variant 7 Als onhaalbaar beoordeeld, zie 3.2 

Variant 8 0 + - - - 0 

Variant 9 - - Afgevallen vanwege onveiligheid 

Variant 10 - + Afgevallen vanwege onveiligheid 

Variant 11 0 + 0 0 + 0 

Variant 12 0 + - 0 - 0 

Variant 13 0 + 0 0 + 0 

 

In de afweging zijn varianten 2 en 7 afgevallen, omdat deze als niet haalbaar zijn beoordeeld. De 

voorgestelde variant is geen oplossing om het verkeer af te wikkelen in alle subfases. 

 

Vervolgens zijn variant 3, 4, 9 en 10 afgevallen wegens de beoordeling op veiligheid: deze varianten 

hebben een negatieve impact op het langzaam verkeer. Hierdoor zijn ze niet verder beoordeeld.  

 

Van de overgebleven varianten scoren alleen varianten 11 en 13 op geen van de vier overige criteria 

negatief. Dit komt met name omdat de omleiding zo dicht mogelijk bij de bestaande ontsluiting wordt 

gerealiseerd en de overlast op de omgeving zeer beperkt is. Hierbij verdient variant 13 licht de voorkeur, 

omdat bij deze variant de extra verkeershinder op de Buizerdhof korter is. 

 

Variant 1, 5, 6 en 8 scoren ongeveer gelijkwaardig. Belangrijkste nadeel bij deze varianten is de impact op 

de omgeving en de verminderde bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Voor beide onderdelen zijn 

aanvullende maatregelen denkbaar om de negatieve impact te beperken.  

 

Geconcludeerd kan worden dat variant 11 en 13 de meest wenselijk varianten zijn, met een voorkeur voor 

13. Variant 1, 5, 6, 8 en 12 zijn ook mogelijk, maar zullen moeten worden voorzien van aanvullende 

maatregelen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken.  

 

De beroep- en bezwaarcommissie heeft de gemeente geadviseerd om in het nieuwe rapport drie 

onderdelen te laten onderzoeken. Voor de volledigheid zijn de drie onderdelen hieronder benoemd 

evenals de wijze waarop dit is onderzocht: 
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1. Gebruikte intensiteiten uit 2011 

In paragraaf 2.2 zijn de intensiteiten uit 2011 vergelijken met andere intensiteiten en is tevens de 

invloed van COVID evenals de reguliere verkeersgroei bekeken, waaruit kan worden geconcludeerd 

dat de huidige intensiteiten enigszins hoger zijn dan de gehanteerde intensiteiten in de 

verkeerskundige analyse van de gemeente. 

 

2. Verkeerskundige analyse Boterbloemstraat 

In paragraaf 4.3 en 5.3 staat de impact op de omgeving en beoordeling daarvan per variant 

beschreven. Hierin is mede gekeken naar het effect van de ontsluiting op de diverse straten, 

waaronder de Boterbloemstraat. De daadwerkelijke hoeveelheid te verwachtte verkeer in relatie tot de 

Boterbloemstraat is niet nader onderzocht. 

 

3. Nadere analyse 7 aanvullende varianten 

Deze rapportage heeft als doel een andere analyse van deze varianten en later toegevoegde 

varianten.  

 




