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Introductie
Doelstellingen en Kernpunten KVW
Wat doen wij?
Duurzaam Veilig Verkeer
De problematiek rond het sluipverkeer door Wassenaar
Mogelijke oplossingsrichtingen
Wat kan de coalitie/politiek voor ons betekenen?
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Wie zijn Keer Verkeer Wassenaar
• Belangengroep samengesteld uit de bestuurs- en commissieleden van de
betrokken buurtverenigingen:








Wildrust
Backershagen
Prinsenweg/Burgwey
Dorpskern & Duinrell
Groot Deijleroord en Buurtkring Lange Kerkdam
Schouwweg-Noord
De Pauw (momenteel mee in gesprek)

• Ondersteund door:

 De Kieviet
 Nieuw Wassenaar
 Groot Haesebroek & Oud Wassenaar
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Doelstellingen KVW
Verminderen, Verdelen en Veranderen vanwege de verbetering
van de Leefbaarheid, Veiligheid en Bereikbaarheid:

• Verminderen van het sluipverkeer door Wassenaar.
• Verminderen van de congestie van het verkeer door
Wassenaar
• Veranderen: Gemeente meer betrokken krijgen bij het
Duurzaam Veilig principe
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Kernpunten KVW
•

Wassenaar behouden als groene gemeente, landgoed aan Zee, zoals besproken in de Structuurvisie 2025 door
de gemeente zelf, waar leefbaarheid en veiligheid als belangrijkste kernwaarden worden onderkend.
Consequentie: De wegencategorisering van Wassenaar vereist een update. Diverse wegen door Wassenaar
voldoen niet aan de veiligheidseisen.

•

Verkeersstrategie en verkeersplannen vooral opstellen vanuit de Inside Out gedachte. Dat betekent in beleidsen verkeersmaatregelen de inwoner van Wassenaar voorop stellen.

•

Het verkeersvolume meten dat door de diverse verkeersaders van Wassenaar stroomt, is van essentieel
belang; het meetbaar maken van getroffen maatregelen is noodzakelijk anders is niet vast te stellen of een
maatregel succesvol is geweest.

•

De bereikbaarheid (binnen Wassenaar) voor de Wassenaarders én de Ondernemers, vooral op de
spitsmomenten wordt juist verhoogd bij afname van het sluipverkeer en het verminderen van de congestie.

•

De regio en het Rijk moeten de problematiek van extreem toegenomen verkeersdrukte opvangen, daarvoor
moet Wassenaar een scherpere toon richting regio en Rijk krijgen. Het dorp moet beschermd worden als
groene en veilige gemeente.
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Wat doen wij?
• Wij maken de politiek in Wassenaar duidelijk dat er verkeersmaatregelen binnen en aan de
grenzen van Wassenaar dienen te worden getroffen om een halt te roepen aan de toestroom
van het doorgaand verkeer door Wassenaar en het verbeteren van de uitstroom.
• We maken de politiek ook duidelijk dat de stem van Wassenaar veel scherper, duidelijker naar
de regio en het Rijk moet worden uitgedragen tav Verkeer. De overlast van het doorgaand
verkeer moet buiten Wassenaar worden opgevangen, niet er binnen.
• We publiceren regelmatig artikelen ten aanzien van het onderwerp Verkeer in diverse media,
waaronder de Wassenaarder.
• We werken met een regelmaat van 2 keer per maand samen in teamverband aan verbetering
van de verkeerssituatie in Wassenaar.
• We schakelen externe deskundigen in, zoals Veilig Verkeer Nederland (VVN), die ook voor
Wassenaar een rapport heeft opgesteld ten aanzien van de belangrijkste verkeersaders
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Wat doen wij (vervolg)?
• We hebben regelmatig overleg met de wethouder Verkeer en met ambtenaren, om
kijk op zaken goed met elkaar te bespreken. Recentelijk ook ivm de afsluiting van de
Prinsenweg.
• We spreken maandelijks met politieke partijen om onze standpunten duidelijk te
maken en de urgentie van het onderwerp sluipverkeer door Wassenaar vast te laten
houden.
• We helpen de wethouder bij het proces naar een beter en nieuw verkeersplan 2020
te komen. Daarbij hebben we een startnotitie opgesteld ter inspiratie voor de
wethouder.
• In navolging hierop werken we mee aan een integraal verkeersplan met
oplossingsrichtingen die haalbaar zijn voor alle buurten die de sluipverkeersdrukte
aangaan.
• We zijn een aanspreekpunt voor bezorgde Wassenaarders en Buurtverenigingen en
zijn per email altijd bereikbaar via keerverkeer.wassenaar@gmail.com
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Duurzaam Veilig Verkeer
De Duurzaam Veilig visie is gebaseerd op een aantal leidende principes. Volgens
de SWOV zijn deze vijf principes onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek:

Er zijn goede voorbeelden van wegen die binnen Wassenaar niet voldoen aan de
minimale ontwerp principes van Duurzaam Veilig. Wegen die ingezet worden als
gebiedsontsluitingsweg (GOW), maar volgens deze bovenstaande principes een
erftoegangsweg (ETW) behoren te zijn. En een N44 die ingezet wordt als
stroomweg, maar eigenlijk een GOW is.
12-1-2020
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File top 10, N206 en N44 in top 4.
Grote issues:
- Wassenaarse wegen al meer dan 20
jaar uiterwaarden voor de N44
- Groei autoverkeer door Wassenaar,
kans op nog meer door woningbouw in de Bollenstreek/Den Haag
- De gemeente moet een cultuuromslag
maken naar het actief weren van
sluipverkeer (Inside Out)
- Intensiteit van het verkeer door
Wassenaar gaat ten koste van de
inwoners en de zwakkere verkeersdeelnemers (fietser, wandelaar).
12-1-2020
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In- en uitgaande wegen Wassenaar
1.

Katwijkseweg-Kokshoornlaan

2.

Rijksstraatweg-Ammonslaantje (parallelweg van de A44 van en naar Leiden)

3.

Rijksstraatweg-Rozenweg (A44)

4.

Rjksstraatweg-Lange Kerkdam-Papeweg (N44)
•
•

Raadhuislaan (is inmiddels afgesloten)
Pauwlaan (is inmiddels afgesloten)

5.

Rust en Vreugdlaan-Rijksstraatweg (N44)

6.

Houtlaan-Raaphorstlaan-Rijksstraatweg (N44)

7.

Van der Oudenmeulenlaan-Rijksstraatweg (N44)

8.

Landscheidingsweg (N14)-Wittenburgerweg

9.

Landscheidingsweg (N440)-Buurtweg
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In- en uitgaande wegen Wassenaar
Wassenaar heeft minimaal 9
In- en uitgangen met de
omgeving.
Hiervan zijn er 6 met de
A44/N44.
Voorbeeld: Zoetermeer heeft
maar 2 aansluitingen op de A12.
Waarvan er maar 1 richting
Utrecht!
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Mogelijke oplossingsrichtingen
Doorgang door het dorp ontmoedigen door:
• Dosering van het verkeer aan de randen van de Gemeente
• Afsluiten/dosering van de op-/afritten langs de N44
• Afwaardering van sommige wegen op basis van de minimale richtlijnen
voor Duurzaam Veilig Verkeer.
• Snelheid in het dorp zoveel mogelijk beperken van 50 km/u naar 30
km/u.
• Beïnvloeding van navigatiesystemen
• Wijzigen van de verkeersstromen
•
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Want kan de politiek voor ons betekenen?
Open discussie over:
• Wat verwachten zij van het verkeersplan?
• Hoe kan de politiek het terugdringen van het sluipverkeer
en de wegen veiliger maken helpen realiseren?
• Regelmatig overleg met de coalitiepartijen.
• Deel uitmaken van het kwartaaloverleg met de Wethouder
(naast de Vrienden en de Ondernemers)
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