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Onderwerp
Voortgang Top 5 fietsknelpunt kruising Zeiving - Nieuwe Zuiderlingedijk.
Kennisnemen van
De voortgang die het college boekt bij het oplossen van het Top 5 fietsknelpunt op de kruising van de
Zeiving met de Nieuwe Zuiderlingedijk tussen Asperen en Heukelum.
Inleiding
In de afgelopen jaren is er op bestuurlijk niveau gepleit en gewerkt aan het verbeteren van de
verkeersveiligheid op de kruising van de Zeiving met de Nieuwe Zuiderlingedijk. De Zeiving is een
drukke verbindingsweg tussen rijksweg A15 en de plaatsen Asperen, Heukelum en Leerdam. Op deze
kruising vinden bovengemiddeld veel ongevallen plaats waardoor de noodzaak tot het nemen van
maatregelen steeds groter is geworden. Door de hoge verkeersintensiteit is het, vooral voor fietsers,
erg lastig om over te steken. Hierbij worden vaak grote risico’s genomen.
De kruising is dan ook in de gemeentelijke top 5 van fietsknelpunten opgenomen en ook bij de
provincie Gelderland is, tijdens het onderzoek naar mogelijke verbeteringen op dit traject, deze kruising
als belangrijkste verbeterpunt aangemerkt. De kosten voor de aanleg van de rotonde worden 50/50
verdeeld met de provincie.
De provincie neemt bij deze trajectaanpak ook maatregelen om de doorstroming bij de aansluiting met
de A15 te verbeteren. Bij een aantal andere kruisingen worden kleine maatregelen genomen om de
veiligheid voor fietsers te verbeteren. De kosten van deze maatregelen worden volledig door de
provincie gedragen.
Om de verkeersstromen, van met name fietsers, via de rotonde te leiden wordt de Vijfhoevenweg
afgesloten. De Vijfhoevenweg is al gesloten m.u.v. ontheffing houders. Het betreft een tweetal
ontheffingen die ingetrokken moeten worden.
Kernboodschap
Het college heeft besloten om samen met de provincie Gelderland een rotonde aan te laten leggen op
de kruising Zeiving – Nieuwe Zuiderlingedijk. Hiervoor wordt het in de begroting opgenomen krediet
gebruikt. Gelijktijdig met de aanleg van de rotonde wordt de Vijfhoevenweg afgesloten van de Zeiving.

3 december 2019
Kenmerk Zaak 37775
Pagina 2 van 2

Consequenties
Verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruising Zeiving- Nieuwe Zuiderlingedijk.
Financiën
In de begroting is € 1.550.000 opgenomen voor de Top 5 fietsknelpunten. Deze kruising is één van
deze punten uit de top 5. Aan deze kruising draagt de gemeente 50% bij in de kosten. Hiervoor is
€ 750.000 gereserveerd. De provincie Gelderland draagt ook 50% bij in de kosten.
Communicatie
Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt wordt er samen met de provincie Gelderland een
informatieavond gehouden voor de belangstellenden.
Vervolg
De plannen worden door de Provincie verder uitgewerkt en vervolgens met ons en het Waterschap
besproken. Zodra alle ontwerpen uitgewerkt zijn volgen de informatieavond en de aanleg.
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