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Beantwoording vraag fractie HAP over de
verkeersveiligheid op de Lisserweg

Geachte heer, mevrouw,
Tijdens het vragenuur op 8 maart 2012 stelde d e fractie van de HAP een vraag over de
verkeersveiligheid op de Lisserweg tussen de IJweg en Lisserbroek. Daar lopen en fietsen
regelmatig mensen van Ons Tweede Thuis op d e rijbaan. De fractie van de HAP heeft
gevraagd nog eens goed naar die situatie te kijken.
Lopen en fietsen op de rijbaan van dit deel van de Lisserweg is toegestaan. Er zijn maar
weinig voetgangers en fietsers die van deze mogelijkheid gebruik maken, omdat aan de
overzijde van de Lissertocht een vrijliggend fietspad ligt. Tussen de IJweg en de bocht
richting ringdijk liggen geen ontsluitingen van percelen waardoor dit fietspad voor vrijwel al
het langzaam verkeer een goed alternatief is. Voor langzaam verkeer tussen Lisse en Ons
Tweede Thuis is de kortste route echter via de rijbaan van de Lisserweg en een
landbouwweg. De alternatieven zijn 500 meter tot één kilometer langer.
De Lisserweg is gecategoriseerd als erftoegangsweg maar ingericht als
gebiedsontsluitingsweg en er is op een groot deel geen openbare verlichting. De komgrens
bevindt zich net ten westen van een landbouwweg (de Middelweg). Tussen de Middelweg en
de IJweg is de maximum snelheid 80 kmluur en tussen de Middelweg en de ringdijk 50
kmluur. De Lisserweg inrichten als erftoegangsweg heeft een lage prioriteit gekregen in het
Deltaplan Bereikbaarheid.
Uit verkeerstellingen blijkt dat er niet veel verkeer over dit deel van de Lisserweg rijdt, de
verkeersintensiteiten en snelheden van het gemotoriseerde verkeer zijn vergelijkbaar met
andere polderlinten waar fietsers gebruik mogen maken van de rijbaan.
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Wij hebben overwogen om een verbod voor langzaam verkeer in te stellen op dit deel van de
Lisserweg. Wij verwachten echter dat het instellen van een verbod voor langzaam verkeer in
praktijk weinig zal veranderen aan de verkeerssituatie op de Lisserweg. De kans dat zo'n
verbod genegeerd wordt door het langzaam verkeer dat nu gebruik maakt van de Lisserweg
achten wij groot. Wel zullen wij contact opnemen met Ons Tweede Thuis om het gevaar van
lopen en fietsen langs de Lisserweg te benadrukken, de alternatieve routes toe te lichten en
het gebruik van reflecterende kleding te adviseren.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd.
Hoogachtend,
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