
 

 

Enkele specifieke opmerkingen over de Verkeersstudie: 
 
Kloosterweg: 
1*De Kloosterweg is veruit de drukste weg buiten het centrum met 6700 mtv per etmaal s’zomers. 
  De weg kent een zeer gevaarlijke kruising ( Vertonsweg ) waar erg veel fietsers ongecontroleerd 
oversteken op een  gevaarlijke kruising in een bocht(1)  en kent een aantal  uitbaningen van grote 
campings(2)  en van aanliggende woongebieden(3); bovendien is het de toegangsweg naar 
woongebied Nieuw Haamstede(4)  en naar vier strandovergangen(5). 
Het aanpassen van de categorisering lost de problemen niet  op en past bovendien niet bij de 
hierboven genoemde functie van de weg. 
We zouden graag zien dat deze karakterisering in het rapport wordt opgenomen, om betrokken 
inwoners en ondernemers, Collegeleden en raadsleden duidelijk te maken dat het belang wordt 
onderkend. 
 
2*Graag toevoegen de al eerder gevraagde doorsnede Kloosterweg ter hoogte van het smalle 
fietspad. 
3*De tekst “ het fiets-/voetpad van 2.10 m breedte met 2800 fietsers/dag, schiet tekort”  is een 
understatement en vraagt aanpassing; ook het advies of verbreding nog jaren kan wachten of dat 
zeer snelle uitvoering gezien de het grote aantal fietsers en voetgangers noodzakelijk is, los van de 
financiering. 
  
De N57: 
Er wordt gesteld dat er geen verkeerskundige noodzaak is voor ontvlechting van het doorgaande 
verkeer en het locale verkeer, ook niet als een zeer groot deel van het autoverkeer dat nu over de 
dorpsas rijdt over de N57 gaat rijden. 
Hierbij is alleen gekeken naar de weg capaciteit. 
Niet gekeken  is naar het verschillend gedrag van die twee verkeerssoorten. 
Ook niet naar de onveiligheid  die dat met zich meebrengt en  
Niet naar de vertraging die dat gaat veroorzaken. 
Niet feitelijk is onderzocht of naast de “ push “ maatregelen op de dorpsas er geen “ pull “ 
maatregelen nodig zijn om het gewenste effect te verkrijgen. In de algemene verkeerskunde is 
bekend dat push en pull maatregelen altijd in combinatie met  elkaar worden toegepast. 
 
De “ Inprikker “ voor Burgh: 
De nieuwe weg sluit aan bij de bocht in de parallelweg die vanaf de Zandweg (ter hoogte van de 
ovatonde), naar de Prins Willem Alexanderstraat voert. 
Deze weg voert verder aan de overzijde van de sloot en loopt daar parallel aan. 
Het huidige fietspad dat in de bocht ligt wordt in verband met veilig oversteken, nu op een 
drukkere weg, verplaatst zodat een veilige oversteek ontstaat. 
De huidige fietspaden die vanaf de Leliendaleweg naar de fietstunnel onder de N57 en naar het 
fietspad langs de N57 voeren moeten geamoveerd worden. Daarvoor in de plaats komt het nieuw    
getekende fietspad vanaf de Leliendaleweg  dat omhoog voert naar de N57 en vandaar weer 
omlaag naar de fietstunnel. 
In de  variant-tekening is het stijgingspercentage van het fietspad  vanuit de tunnel fors 
teruggebracht tot een acceptabel percentage. 
De bijgevoegde tekening is verder hopelijk helder. 
De onderbouwing van deze aansluiting irt eerder ingebrachte varianten treft u separaat aan. 
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