
Ouverturelaan 
Terugkoppeling raadsbesluit 



Programma 

Gespreksleiders: 

Anthon Timm en Robert Knoop 

 
Programma: 

- Opening 

- Raadsbesluit 

- Terugblik 

- Vertaling raadsbesluit 



Raadsbesluit 

a. een aan te brengen rijbaanscheiding met een asmarkering niet 

verhoogd wordt uitgevoerd; 

b. aanvullende maatregelen worden genomen ter vermindering van 

het aantal kruisingen met zijstraten waar door verbetering van het 

zicht uit de zijstraten de verkeersveiligheid aantoonbaar verbeterd; 

c. aanvullende maatregelen worden genomen ter bevordering van het 

gebruik van de Graafkade als alternatieve fietsroute. 

d. bij de verdere invulling hiervan de direct omwonenden worden 

betrokken. 

e. Het effect van de aanpassingen na circa een jaar na aanbrengen 

van de aanpassingen wordt geëvalueerd en gerapporteerd aan raad 

en bewoners 

e. De gemeente ruimte geeft aan inwonersinitiatieven om actief te 

participeren (meedenken, meepraten en meedoen) in het bevorderen 

van de (verkeers-)veiligheid en leefbaarheid in de wijk. 



Raadsbesluit 

Aanpak geluidsoverlast aparte avond met de betreffende woningeigenaren 

 

 

Ouverturelaan 68 t/m 97 



Ontwikkeling Lansingh-Zuid 1 



Ontwikkeling Lansingh-Zuid 2 
De ontsluitingsstructuur van Lansingh-Zuid (bestemmingsplan 1995): 

 

Doelstelling 1: Langzaam verkeer krijgt voorrang 

• De belangrijke profielen worden voorzien van voetpaden en fietspaden of –stroken. 

• In aansluiting op doorgaande fietsroutes in Kortland worden fietsroutes geprojecteerd. 

 

Doelstelling 2: Openbaar vervoer wordt bevorderd 

• Dat krijgt vorm door een zoveel mogelijk ‘gestrekt tracé’ tussen Van Ostadelaan en Vijverlaan en een 

directe verbinding met de C.G. Roosweg. 

• Afstanden van de woonbebouwing tot de bushaltes moeten kort gehouden worden. 

 

Doelstelling 3: Autoverkeer wordt gespreid 

• De wijze van ontsluiting voor het autoverkeer is gekozen op basis van een onderzoek naar en een 

afweging van een groot aantal modellen voor ontsluiting, mede beïnvloed door talrijke opmerkingen die 

daarover in die tijd tijdens de inspraakprocedure zijn gemaakt. 

 

 



Ontwikkeling Lansingh-Zuid 3 
Uitvoering van de doelstellingen: 

 

Ouverturelaan inrichten als ‘ontsluitingsweg type 3’ ((her)bevestigd in de Verkeer- en Vervoervisie): 

• De weg heeft een ontsluitingsfunctie 

• Voor fietsers moet er een gemarkeerde route zijn 

• Snelheidsbeperkingen zijn – in beperkte mate – mogelijk, maar moeten door de bus met 30 km/h 

gepasseerd kunnen worden. 

• De bus halteert op de rijbaan en niet in een kom. Daarmee wordt een snelheidsremmend effect beoogd. 

 

Ontsluiting wegennet: 

• Een deel van Lansingh-Zuid wordt in oostelijke richting aangesloten op de Vijverlaan. 

• Een deel van Lansingh-Zuid wordt in westelijke richting aangesloten op de Van Ostadelaan. 

• Lansingh-Zuid wordt via de Stad en Landschap op Kortland-Zuid aangesloten. 

• De ‘lussen’ die hierdoor ontstaan, staan alleen buiten de spitsperioden met elkaar in verbinding. 



Ontwikkeling Lansingh-Zuid 4 

Ontsluiting  
in de spits  

via Krimpenerbosweg 

Ontsluiting  
in de spits  

via Van Ostadelaan + 
Stad en Landschap 

NB. Langeland en 
Krimpenerwaard kunnen in 

de spits niet over 
Ouverturelaan  



Ontwikkeling Lansingh-Zuid 5 
Door verwijderen spitsonderbreker 
meeste verkeer op: 
1. Van Ostadelaan  
Lansingh-Zuid (geel) + Langeland + 
Krimpenerwaard 
 
2. Ouverturelaan  
Langeland + Krimpenerwaard 

 



Terugblik recente besluitvorming 1 
1. De spreiding van autoverkeer is door het uitschakelen en verwijderen spitsonderbreker opgeheven 

2. Een recent raadsvoorstel om alsnog de gewenste spreiding te realiseren heeft het in maart 2018 niet 

gehaald. 

3. Als ‘second best’ is de focus van intensiteit naar veiligheid verlegd. 

 

 

Er is binnen de huidige footprint van voortuin tot voortuin, waarbij opritten (illegaal) als parkeerplaats worden 

benut, geen oplossing gevonden die aan alle belangen van bewoners en andere betrokkenen invulling geeft.  



Terugblik recente besluitvorming 2 



Terugblik recente besluitvorming 3 



Vertaling raadsbesluit  

Rood deel 1 

Geel deel 2 

Blauw  deel 3 



Vertaling raadsbesluit (deel 1) 

1. Vanaf de bussluis tot aan de rijbaanscheiding Nabucco wordt er een asmarkering (doorgetrokken streep) 

aangebracht; ter hoogte van het fietspad (Waterliniepad), zijstraten en chicane wordt deze onderbroken.  

 

Hiermee wordt invulling gegeven aan het raadsbesluit op onderdeel: 

a. een aan te brengen rijbaanscheiding met een asmarkering niet verhoogd wordt uitgevoerd; 



Vertaling raadsbesluit (deel 2 - 1) 

1. Vanaf de rijbaanscheiding Nabucco wordt er een asmarkering (doorgetrokken streep) aangebracht;             

ter hoogte van de zijstraten wordt deze onderbroken.  

2. De rijrichting van Landgoed Sandenburg, Landgoed Singraven en Landgoed Eikenrode wordt omgedraaid 

(zie ook volgende dia). 

 

Hiermee wordt invulling gegeven aan het raadsbesluit op onderdeel: 

a. een aan te brengen rijbaanscheiding met een asmarkering niet verhoogd wordt uitgevoerd; 

b. aanvullende maatregelen worden genomen ter vermindering van het aantal kruisingen met zijstraten waar 

door verbetering van het zicht uit de zijstraten de verkeersveiligheid aantoonbaar verbeterd; 



Vertaling raadsbesluit (deel 2 - 2) 

De rijrichting wordt omgedraaid van: 

- Landgoed Sandenburg, 

- Landgoed Singraven en 

- Landgoed Eikenrode 

 

Hiermee wordt invulling gegeven aan 

het raadsbesluit op onderdeel: 

b. aanvullende maatregelen worden 

genomen ter vermindering van 

het aantal kruisingen met 

zijstraten waar door verbetering 

van het zicht uit de zijstraten de 

verkeersveiligheid aantoonbaar 

verbeterd; 



Vertaling raadsbesluit (deel 3) 

1. Vanaf de Graafkade tot aan kruising Krimpenerbosweg wordt er een asmarkering (doorgetrokken streep) 

aangebracht; ter hoogte van de oprit parkeerplaats Vijverflat wordt deze onderbroken.  

 

 

Hiermee wordt invulling gegeven aan het raadsbesluit op onderdeel: 

a. een aan te brengen rijbaanscheiding met een asmarkering niet verhoogd wordt uitgevoerd; 



Doel raadsbesluit 
Het doel van de doorgetrokken streep is: 

1. dat automobilisten niet meer mogen inhalen op de Ouverturelaan. 

2. Als gevolg hiervan achter de halterende bussen moeten wachten 

 

De bussen worden hiermee een rijdende snelheidsremmende maatregel, de Ouverturelaan wordt hiermee 

onaantrekkelijker om te gebruiken. 

 

Bussen halen tussen de haltes bijna nooit de maximum toegestane snelheid van 50 km/u. 

In de spits rijden veel bussen over de Ouverturelaan (beide richtingen iedere ± 7 minuten in de spits) 

 

Er staan op weggedeelte Krimpenerbosweg – Bussluis vier bushaltes waar, indien de bus moet halteren, 

automobilisten zullen moeten wachten. 

 

Kwetsbaar blijft of automobilisten zich aan de regels houden. 



Vertaling raadsbesluit (vervolg) 
Welke elementen uit het raadsbesluit nog niet behandeld: 

c. aanvullende maatregelen worden genomen ter bevordering van het gebruik van de Graafkade als 

alternatieve fietsroute. 

d. bij de verdere invulling hiervan de direct omwonenden worden betrokken. 

e. Het effect van de aanpassingen na circa een jaar na aanbrengen van de aanpassingen wordt geëvalueerd 

en gerapporteerd aan raad en bewoners 

e. De gemeente ruimte geeft aan inwonersinitiatieven om actief te participeren (meedenken, meepraten en 

meedoen) in het bevorderen van de (verkeers-)veiligheid en leefbaarheid in de wijk. 



Vooruitblik 1 (indicatief) 

Pas na afhandeling van alle juridische procedures 

gaat het college over tot uitvoering. 



Vooruitblik 2 
Informeren via de projectpagina op de website: 

 

www.krimpenaandenijssel.nl/ouverturelaan  


