
 
 

 

*Z0191521679* 

Datum   : 12 april 2022 
Onderwerp  : Resultaten verkeersveiligheidsonderzoek Hoge Rijndijk 
 
Beste mevrouw of meneer, 
 
In februari nodigden wij u uit om mee te doen aan het verkeersveiligheidsonderzoek Hoge Rijndijk. In 
deze brief informeren wij u over de resultaten van de enquête en het vervolgproces. 
 
Resultaten enquête verkeersveiligheidsonderzoek Hoge Rijndijk 
De enquête is door 267 bewoners ingevuld, bedankt daarvoor.  
De resultaten van het onderzoek kunt u vinden op www.zoeterwoude.nl/hogerijndijk 
 
Conclusie verkeersveiligheidsonderzoek  
De resultaten uit de enquête laten zien dat vrijwel het gehele traject van de Hoge Rijndijk als 
verkeersonveilig wordt ervaren. Daarnaast zijn er een aantal kruispunten / rotondes waar grotere 
concentraties van prikkers zijn geplaatst. Dat betekent dat deze punten als verkeersonveilig worden 
gezien door de respondenten. Uit het onderzoek blijkt dat de oorzaak van de verkeersonveiligheid 
een combinatie is van verkeersgedrag en de weginrichting. Het gevaarlijke rijgedrag kan een gevolg 
zijn van de onduidelijke weginrichting.  
De verkeersonveiligheid bestaat volgens de respondenten vooral uit hardrijden, het negeren van de 
verkeersregels en het negeren van oversteekplaatsen.  
De veroorzakers van deze onveilige situaties zijn vooral personenauto’s, vrachtauto’s en 
landbouwverkeer. Uit het onderzoek blijkt dat de gedupeerden in de meeste gevallen fietsers en 
voetgangers zijn 
 
Plannen voor de lange en korte termijn 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek maken we een plan voor de korte en lange termijn.  

  
 
 

Bezoekadres 
Noordbuurtseweg 27 
2381 ET  ZOETERWOUDE 
 
Postadres 

Aan de bewoners van: 
Hoge Rijndijk 1 t/m 185 
 
 
  
 
   
 

Postbus 34 
2380 AA  ZOETERWOUDE 
 
071-5806300 
www.zoeterwoude.nl 
gemeente@zoeterwoude.nl 
 
Behandeld door 
Jan Koeckhoven 
 
Ons kenmerk 
Z21-027247-72816 
 
Uw kenmerk 

 



Aan de hand van de resultaten van de enquête en de analyse van eerder uitgevoerde tellingen en 
metingen stellen we een aantal varianten op voor de Hoge Rijndijk. Deze varianten worden opgesteld 
en beoordeeld door een verkeerskundig adviesbureau. Op basis van deze beoordeling wordt een 
ontwerpvoorstel gemaakt. Deze is naar verwachting in juni klaar. Als het ontwerpvoorstel klaar is  
nodigen wij u uit om daarop te reageren.  
 
Bel of mail ons gerust bij vragen   
U bereikt ons op 071-5806300. Projectleider Jan Koeckhoven beantwoordt uw vragen graag. E-
mailen mag ook, j.koeckhoven@zoeterwoude.nl. Hij is bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag. 
Alle informatie over het project vindt u ook op www.zoeterwoude.nl/hogerijndijk 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, 
 
 
 
Jan Koeckhoven, 
Projectleider 
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