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Voorrangssituatie kruising Spieringweg/Geniedijk

Geachte heer, mevrouw,
Tijdens het vragenuur van de raad op donderdag 7 februari 2013 is door de fractie van de
PvdA een vraag gesteld over de verkeersveiligheid van de kruising Spieringweg/Geniedijk te
Vijfhuizen. Fietsers van rechts hebben daar voorrang, maar dit lijkt niet vanzelfsprekend.
Wethouder Bak heeft tijdens de raadsvergadering toegezegd met wethouder Bezuijen te
bespreken hoe de voorrang geregeld moet worden op de kruising en de raad op de hoogte
te stellen van de oplossing.

Situatie
Recentelijk is de 30km zone op de Spieringweg binnen de bebouwde kom van Vijfhuizen
richting het zuiden uitgebreid. Hierbij is de kruising van de Spieringweg met het fietspad
Liniepad op de Geniedijk ingericht als gelijkwaardige kruising waar het verkeer van rechts
voorrang heeft. Dit geldt dus ook voor fietsers. Het ontwerp van de kruising
Spieringweg/Liniepad voldoet met een plateau en het onderbreken van de fietsstroken aan
de landelijke richtlijnen voor een Duurzaam Veilige inrichting.
In de praktijk blijken automobilisten op de Spieringweg de fietsers van rechts op het Liniepad
niet te verwachten en remmen de fietsers op het Liniepad voor de zekerheid toch af bij de
kruising met de Spieringweg. Daarbij komt nog dat er vanwege erfafscheidingen en
particulier groen geen optimaal zicht is vanaf de Spieringweg op de fietsers die van rechts
komen of andersom. Dit kan een gevaarlijke situatie opleveren. Voor de reconstructie van de
Spieringweg was hier een stopkruising geregeld met verkeerslichten vanwege een
versmalling op de Spieringweg.
In week 7 zijn vier extra gele borden 'fietsers van rechts gaan voor' geplaatst, om de
automobilist extra te attenderen op de voorrangssituatie. Dit naast de tijdelijke
waarschuwingsborden dat de voorrang is gewijzigd en de waarschuwingsborden voor de
fietsovers teek.
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Maatregelen
Vanwege de verkeersveiligheid en het zicht op de kruising is het wenselijk dat fietsers op de
kruising Spieringweg/Liniepad voorrang verlenen aan het verkeer op de Spieringweg.
Wij zullen zo spoedig mogelijk de voorrangssituatie aanpassen. Voor deze maatregelen
moet een verkeersbesluit worden genomen. Vanwege de nog nieuwe situatie en de
verkeersveiligheid, willen wij deze maatregelen vooruitlopend hierop uitvoeren en direct
opdracht geven de benodigde bebording en belijning te plaatsen. De extra
waarschuwingsborden 'fietsers van rechts gaan voor' worden dan verwijderd.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de ur emeester,
de secretaris,

.J. Brugman

