
Uitvoeringsprogramma korte termijn Evaluatie Ringdijkbeleid

Nummer 
knelpuntlijst

Dijkvak Knelpunt Verkeers-
onveilig?

Snel op te 
lossen?

Oplossing/maatregel Korte 
termijn

Kosten Planning

2,1 Zwaanshoek/Bennebroekerdijk Versmallingen gevaarlijk, met name voor fietsers. ja ja Plaatsen snelheidsdisplays ja uitgevoerd eind 2010

4
Hillegommerdijk tussen 
Zwaanshoek en Beinsdorp hoge snelheid, lang recht stuk ja ja reconstructie dijkvak inrichting 30kmzone  ja 

uitgevoerd in kader van  reconstructie 
dijkvak voorjaar 2011

5 Beinsdorp/Hillegommerdijk Verkeersbord onduidelijk voor lokaal onbekend verkeer nee ja verwijderen verkeersbord vrachtwagenverbod ja uitgevoerd 2010
5,1 Hoge snelheid op kruising met Venneperweg ja ja reconstructie Venneperweg 30 km/h-zone ja uitgevoerd 2010

6 Lisserbroek/Lisserdijk

Kruispunt brug naar Lisse is krap, onduidelijk opstelpunt 
voor langzaam verkeer, blokkering inritten en zijwegen bij 
wachtrij ja ja

VRI brug aangepast, extra opstelstrook langzaam 
verkeer ja uitgevoerd 2010

7 Lisserbroek/Lisserdijk Versmallingen dicht bij elkaar ja ja verwijderen versmallingen ja  €                 4.200 3de en 4de kwartaal 2011

8 Buitenkaag/Lisserdijk
Onoverzichtelijke en krappe kruising, met name voor 
vrachtverkeer komend vanaf pont nee ja

Plaatsen waarschuwingstekst met detectie van 
overig verkeer. Dwarsmarkering aanbrengen. ja  €                 5.600 3de en 4de kwartaal 2011

9 Buitenkaag/Lisserdijk versmalling in bocht gelegen, slecht zicht ja ja chicanes verwijderen, visueel element toevoegen ja  €                 2.000 3de en 4de kwartaal 2011

12 Huigsloot/Vredeburg/Huigsloterdijk Voorrang op kruising met Kaagweg onduidelijk ja ja

maatregel gelijkwaardige kruising/voorstel voorrang 
regelen gehonoreerd --> meeliften reconstructie 
Kaagweg ja  pm 

Uitvoering en kosten reconstructie 
Kaagweg 2011

15 Vredeburg/Huigsloterdijk Gevaarlijke situatie voor fietsers bij versmalling ja ja
Verwijderen versmalling aan de waterzijde 
Herstellen berm/groenstrook ja  €                 4.300 2de kwartaal 2011

20 Leimuiderbrug/Leimuiderdijk Slecht zicht vanaf dijk op doorsteek naar Weteringweg ja ja Weteringweg uit de voorrang ja  €                 1.000 2de kwartaal 2011
21 Leimuiderbrug/Leimuiderdijk komgrens niet volgens feitelijke situatie ja ja verplaatsen komgrens, bord bestaat al. ja  €                 1.000 2de kwartaal 2011

22 Leimuiderbrug/Leimuiderdijk
onveilige situatie voor fietsers, fietspad schijnt voorrang te 
hebben op kruising met dijk. ja ja reconstructie fietspad door haakse aansluiting ja  €               15.000 2de kwartaal 2011

24 Leimuiderbrug/Leimuiderdijk
Te veel borden bij noordelijke doorsteek naar Weteringweg 
onoverzichtelijke situatie nee ja

Bebording wordt binnen regulier onderhoud 
aangepast ja  pm 3de kwartaal 2011

30,1 Oude Meer/ Aalsmeerderdijk
verzoek dorpsraad verduidelijking 30km zone door 
markering op wegdek nee ja 30 km/h-zone op wegdek aanbrengen ja  €                    800 

Vooralsnog uitvoeren als proefwegvak  
(verkeersverf); Permanente oplossing 
wordt bezien binnen Deltaplan 
Bereikbaarheid 

31 Nieuwe Meer/Nieuwemeerdijk Verkeersonveilige situatie ter hoogte van de loswal ja ja

Bij aan- en afvoerroute vrachtverkeer B6 borden 
plaatsen. Voorwaarschuwingsdriehoeken op 
wegdek in markering aanbrengen. ja  €                 9.000 3de kwartaal 2011

32 Nieuwe Meer/Nieuwemeerdijk Slecht zicht bij chicanes in bocht ja ja
Verwijderen buitenste chicane en plaatsen 
snelheidsdisplays ja  €                 2.100 2de kwartaal 2011

34 Nieuwe Meer/Nieuwemeerdijk chicanes onder viaduct slecht zichtbaar ja ja
verwijderen chicanes, zoeken naar alternatieve 
locatie ja  €                 2.200 uitvoering i.o.m. RWS

35 Badhoevedorp/Nieuwemeerdijk Onduidelijke bebording nee ja bebording vervangen ja  €                 2.900 3de en 4de kwartaal 2011

39,1 Zwanenburg/Zwanenburgerdijk
Bord bebouwde kom ver buiten de bebouwing, 
snelheidsregime ongeloofwaardig. nee ja

Zwanenburgerdijk - Lijnderdijk komgrens 
verplaatsen van huidige noordelijke plek richting 
Lijnden naar locatie komplateau  fietsbrug 
Zwanenburg. Uitvoering in kader fietsbrug 
Zwanenburg.                             ja  €               10.000 

Uitvoering in overleg met Dienst Landelijk 
Gebied 3de en 4de kwartaal 2011

40 Nieuwe Brug/Zwanenburgerdijk chicane in bocht zorgt voor slecht zicht ja ja
chicanes verwijderen, snelheidsdisplays (smiley's) 
plaatsen ja  €                 2.100 2de kwartaal 2011

41 Nieuwe Brug/Zwanenburgerdijk chicane onder N232 slecht zichtbaar ja ja
chicanes verwijderen en op nieuwe locatie 
herplaatsen. ja  €                 2.100 2de kwartaal 2011

42
Nieuwe Brug/Vijfhuizerdijk/ 
Cruquiusdijk/Vijfhuizen

betonnen chicanes (bloembakken) onveilig, met name voor 
fietsers ja ja

waarschuwingsbord met knipperlicht obstakels 
plaatsen; bloembakken laten staan tot een beter 
alternatief is gevonden! ja  €               20.000 

2de kwartaal 2011 alternatief voor 
betonnen bloembakken in Deltaplan 
Bereikbaarheid  

45 Algemeen Ringdijk m.b.t. chicanes

Bij het verwijderen van chicanes worden open plekken 
dichtgestraat. Bestrating is hobbelig en hinderlijk voor 
fietsers en roept uitwijkgedrag van auto's op. nee ja

Bij alle druppels/verhogingen zal de bestaande gele 
paal voor bebording F5/F6 vervangen worden door 
zwart witte BB21 paal. Nagegaan wordt of de BSS 
bestrating beter kan worden afgewerkt. (onderdeel 
opdrachtformulering)  ja  PM doorlopend

45,1 Algemeen Ringdijk m.b.t. chicanes Bij het opheffen van een chicane een  smiley plaatsen nee ja
Ervaringen met smileys zijn positief. De aanschaf 
van extra smileys zal worden bezien. ja  €               20.000 3de kwartaal 2011

46 Nieuwemeerdijk
Auto's vermijden passeren chicanes. Ze rijden op stoepen 
bij chicanes vanwege het ontbreken van een paaltje ja ja Traject nalopen en zo nodig extra palen plaatsen ja  pm 3de kwartaal 2011

48 Sloterbrug/Sloterdijk Voorrangsregeling bij chicanes is verkeerd om. nee ja

Bij omwisselen van de borden stroomt het verkeer 
vanaf de brug beter door. Akkoord. 
Doorstromingsmaatregel.   ja  €                    200 3de kwartaal 2011

49  Nieuwemeerdijk
Auto's negeren inhaalverbod. Inhaalverbod tussen A9 en 
Koekoekslaan moet duidelijker nee nee

Vanwege wegprofiel is geen aanvullende maatregel 
b.v. doorgetrokken belijning  mogelijk, wellicht 
herhalingsbord plaatsen. ja  €                    500 3de kwartaal 2011

50 Sloterbrug/Sloterdijk 
Auto's negeren 30km/u.Het moet duidelijker aangegeven 
worden dat de snelheid 30km/u is. nee nee  Korte termijn smileys aanschaffen en plaatsen. ja  €               16.000 3de kwartaal 2011

51 Vijfhuizen/Vijfhuizerdijk

Er is een chicane in de bocht bij de brug waar men zich in 
klemrijdt omdat men het tegemoetkomende verkeer niet 
kan zien aankomen. ja ja

Op het plateau ontbreekt voor de richting 
Vijfhuizerdijk een middengeleiding. Twee druppels 
in markering als geleiding aanbrengen. ja  PM 3de kwartaal 2011

52 Vijfhuizen/Vijfhuizerdijk Flitskasten (bij nr. 248) niet teruggeplaatst nee ja
Dijkvak is nu 30km zone, alternatief voor flitskast 2 
smileys plaatsen. ja  €               16.000 3de kwartaal 2011

53 Algemeen vrachtwagenproblematiek 
Dorpsraden missen de verwerking van eerdere nota 
vrachtwagenproblematiek in korte termijn aanpak nee ja

korte termijn: bewegwijzering voor vrachtverkeer 
waar mogelijk meenemen.  ja  PM uit algemene verkeersmiddelen

54 Akerdijk/Badhoevedorp 
Herinrichting aan bestaand kruispunt met plateau vanwege 
aangetoonde schade aan bebouwing. nee ja

Plateau wegfrezen en nieuw gelijkvloers visueel 
plateau in rood asfalt aanbrengen met markering en
midden elementen voor snelheidsremming  ja € 24.200 3de en 4de kwartaal 2011

55 Leimuiderdijk/Rijsenhout

Gevaarlijke oversteek bij kruising Grote 
Poellaan/Leimuiderdijk vanaf parkeerplaats richting 
Jachthaven. Geen oversteekvoorziening ja ja

Geleide oversteek (markering) aan weerskanten 
kruising, bord J23 (voetgangers) ja € 800 2de kwartaal 2011
Totaal kosten korte termijn  €             162.000 
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