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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De Nieuwe Duinweg in Katwijk aan den Rijn kruist de provinciale weg N206 door een tunneltje die de 
wijken Zanderij en Koestal verbindt met de wijk Tranendal. Deze tunnel wordt gebruikt door fietsers, 
voetgangers en gemotoriseerd verkeer.  

Onder de gebruikers van de tunnel én onder de omwonenden is een onderzoek gehouden waarbij 
het gebruik en ervaringen voor wat betreft verkeersveiligheid en sociale veiligheid centraal staat. Het 
onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Schriftelijke enquête onder huishoudens in de wijken Zanderij, Koestal en Tranendal (tussen 
Molentuinweg en Rijnstraat), responsperiode was gehele maand april 2021. De vragenlijst was in 
deze periode ook online in te vullen. 

• Face to face enquête onder fietsgebruikers van de tunnel op 14 en 15 april 2021. De vragenlijst 
was in april ook online in te vullen. 

• Telling van alle verkeer dat gebruik maakt van de tunnel op 14 en 15 april 2021. 

Tijdens de metingen was wegens Corona de horeca nog dicht en niet-supermarkten mochten alleen 
op afspraak bezocht worden. Het weer bij de face to face enquête was bewolkt en rond de 10 
graden. 

Samenvatting onderzoeksresultaten 

Schriftelijke enquête onder huishoudens 

De totale respons bedraagt 838 retour gestuurde vragenlijsten. Het merendeel hiervan (601) is per 
post op het antwoordnummer retour gestuurd, online zijn 237 vragenlijsten ingevuld. De respons 
geeft een statistisch betrouwbaar beeld van de populatie. Indien men kijkt per wijk valt op dat de 
respons in de wijk Koestal (16%) achterblijft ten opzichte van die van de wijken Tranendal (27%) en 
Zanderij (31%). Wellicht is de betrokkenheid met het onderwerp van het onderzoek binnen deze wijk 
kleiner. 

Algemeen 

Ongeveer 80% van de respondenten reist meer dan 1 keer per week door het tunneltje. Het 
percentage respondenten dat (bijna) geen gebruik maakt van het tunneltje is zeer laag.  Het meest 
wordt gebruik gemaakt van de fiets met 82% van de respondenten. De fiets wordt door 28% van de 
respondenten als enig vervoermiddel opgegeven. In totaal 60% van de respondenten geeft aan de 
auto te gebruiken, waarvan 8% de auto als enig vervoermiddel opgeeft. 
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Als motief worden winkelen en bezoek familie/vrienden met 59% en 57% het meest genoemd. Werk 
wordt door 34% van de respondenten genoemd. 

De tunnel is voor langere tijd gesloten geweest. Aan de ondervraagden die aangeven (weleens) met 
de auto door het tunneltje te reizen is gevraagd hoe de bestemming bereikt werd toen het tunneltje 
gesloten was. Een klein deel van de respondenten (4%) besloot de reis niet te maken en iets meer 
dan een kwart is de reis te voet of per fiets gaan maken. Meer dan de helft van de ondervraagden 
kiest een alternatieve route met de auto.  De meest voorkomende alternatieve routes zijn: 

• Van Tranendal naar Zanderij via Westerbaan en N206 (60%) 

• Van Tranendal naar Zanderij via de Zeeweg (40%) 

• Van Koestal naar Tranendal via de Zeeweg ((75%) 

• Van Koestal naar Tranendal via Westerbaan en N206 (25%) 

• Van Zanderij naar Tranendal via de Zeeweg (33%) 

• Van Zanderij naar Tranendal via de Westerbaan en N206 (67%) 

Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid voor voetgangers wordt door 78% van de ondervraagden als (zeer) onveilig 
ervaren. Ook geeft bijna de helft van de respondenten aan het tunneltje voor fietsers verkeersonveilig 
te vinden. Iets minder dan een kwart van de ondervraagden vindt de tunnel onveilig voor auto’s. 

Enkele opmerkingen en mogelijke aanpassingen die over verkeersveiligheid gemaakt worden:  

• Betere verlichting in het tunneltje 

• Aan een kant verbreden trottoir  

• Vanuit tunnel verblindt door zonlicht 

• Onveilig voor voetgangers, moet over weg lopen 

• Aanbrengen spiegels aan kant Baron van Wassenaerlaan voor beter overzicht 

• Openblijven voor auto: eenrichtingsverkeer aanbrengen 

• Openblijven voor auto: verkeerslichten aanbrengen 

• Openblijven voor auto: snelheid beperken 

• Openblijven voor auto: shared space: inrichten voor fietsers en voetgangers, auto als gast 

• Openblijven voor auto’s: inrichten met wisselende voorrangssituatie 

• Riolering aanpakken, tunnel staat snel onder water 

• Is ontsluitingsweg vanuit calamiteiten 
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• Verkeerssituatie aan kant van Zanderij is onoverzichtelijk 

• Herinrichten verkeerssituatie fietspad langs N206 en overstekende fietsers aan kant van Zanderij 

Sociale veiligheid 

Bijna 60% van de ondervraagden ervaart de verlichting in het tunneltje als (zeer) slecht. Ook 
onderhoud van de tunnel en overzicht scoren niet goed.  De straatverlichting aan beide kanten van 
de tunnel en hangjeugd worden niet als een probleem ervaren.  Het algemeen veiligheidsgevoel van 
tunnelgebruikers geeft een gemengd beeld: 32% (zeer) slecht, 33% neutraal en 34% (zeer) goed. 

Een aantal opmerkingen die over sociale veiligheid gemaakt worden overlappen die over 
verkeersveiligheid gemaakt zijn: 

• Betere verlichting in het tunneltje 

• Aan een kant verbreden trottoir  

• Armoedige uitstraling tunneltje 

• Donker, slecht onderhouden 

• Geen sociale controle aan kant van Duinweg, voelt onveilig aan 

• Voelt onveilig door jeugd die op elkaar staat te wachten in tunneltje 

Toekomst Zanderijtunnel 

Gevraagd naar de toekomst van het tunneltje wordt het volgende aangegeven: 

• Meer dan driekwart van de ondervraagden geeft aan het tunneltje in zijn huidige vorm niet veilig 
genoeg te vinden: de veiligheid moet verbeterd worden. 

• Een meerderheid van de respondenten (72%) geeft aan dat er verkeerskundige aanpassingen aan 
de tunnel moeten komen waarbij het voor voetgangers en fietsers veiliger wordt.  

• Ook een meerderheid geeft aan dat het tunneltje opgeknapt dient te worden. 

• Ook moeten er aanpassingen komen waarbij vrachtwagens eerder en beter gewaarschuwd 
worden.  

• Het merendeel van de respondenten (67%) geeft aan dat de auto niet geweerd mag worden. 

• Een aantal redenen die hiervoor genoemd zijn: 

• De tunnel is de verbinding tussen twee wijken, belangrijk voor zorginstellingen, middenstanders, 
sociale diensten en ouderen 

• Het sluiten van de tunnel zorgt voor drukte op de toch al drukke andere wegen  
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• Het lokale (bestemmings)verkeer ontlast door gebruikmaken van de tunnel de doorgaande 
Zeeweg, Koningin Julianalaan en Westerbaan. En wellicht de wijk Zanderij. 

• Het tunneltje is een belangrijke toegangsweg voor Zanderij. 

Face to face enquête onder fietsgebruikers en telling bij de tunnel 

In totaal zijn er op woensdag 14 april tussen 14u en 18u 1.355 verkeersbewegingen geregistreerd. 
57% hiervan was richting Zanderij/Koestal en 43% richting Tranendal. Op donderdag 15 april tussen 
8u en 12u zijn er 1.202 verkeersbewegingen geregistreerd, 52% richting Zanderij/Koestal en 48% 
richting Tranendal.  

De fiets is het meest gebruikte vervoermiddel, op beide dagen en voor beide richtingen ligt het 
aandeel ruim boven 60%. Het aandeel van de auto is op beide dagen en voor beide richtingen 
ongeveer 18% van het totale verkeer. Op rustige momenten (tussen 14u-16u en 10u-12u) rijden er 
gemiddeld 20 auto’s per uur door de tunnel, op drukkere momenten (tussen 16u-1730u en 8u-9u) 
gemiddeld 40 auto’s per uur. 

In totaal zijn ter plaatse 149 enquêtes afgenomen en via de website van de gemeente zijn 61 
enquêtes ingevuld. Ter plaatse zijn fietsers aangehouden en is gevraagd welke reis ze maken 
(herkomst-bestemming), verder zijn ook ervaringen omtrent verkeersveiligheid en sociale veiligheid 
gevraagd. Bij de online enquete is gevraagd naar de laatst gemaakte reis waarbij met de tunnel 
gebruikte. 

Bij 53% is herkomst van de reis een van de wijken in het onderzoeksgebied, bij de bestemmingen is 
dit 44%. Verder worden veelal andere wijken binnen Katwijk genoemd. Ongeveer 10% van de 
herkomsten en bestemmingen is geclassificeerd als “elders” (Leiden, Oegstgeest, Wassenaar, 
Valkenburg). Meest voorkomende herkomst-bestemmingsrelaties zijn. 

• Zanderij – Tranendal: 	 	            23 keer 

• Tranendal – Katwijk boulevard/centrum:     15 keer 

• Koestal – Tranendal: 	 	            13 keer 

• Tranendal – Koestal: 	 	 	  9 keer 

• Zanderij – Elders (Leiden, Valkenburg etc).   8 keer 

• Zanderij – ’t Heen 	 	 	             7 keer 

• Tranendal – Zanderij		 	             7 keer 

• Elders – Katwijk boulevard/centrum	            6 keer 

• Katwijk boulevard/centrum – Tranendal.   6 keer	  
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Onder een deel van de fietsers, die hier de tijd voor namen, is ook een korte vragenlijst afgenomen. 
Verder is deze vragenlijst ook online afgenomen. Het motief onder deze groep, waarbij alleen naar 
het motief van de huidige reis gevraagd is, is gevarieerd: winkelen, bezoek familie en sport en 
ontspanning worden even vaak genoemd (allen ongeveer 20%), werk en school komen met 16% en 
12% minder voor. 

Frequentie van gebruik is, net als bij de ondervraagden van de huis aan huis enquête, hoog. 
Ongeveer 80% reist meer dan 1 keer per week door het tunneltje. Het percentage respondenten dat 
(bijna) geen gebruik maakt van het tunneltje is zeer laag. 

Ook onder de fietsers die ter plekke geënquêteerd zijn valt op dat bijna 60% de verlichting in het 
tunneltje als (zeer) slecht ervaart. Ook onderhoud van de tunnel en overzicht scoren niet goed. Het 
algemeen veiligheidsgevoel dat de fietsers aangeven scoort iets beter in vergelijking tot de huis aan 
huis enquête. 

De stellingen zoals deze zijn voorgelegd bij de huis aan huis enquête zijn ook afgenomen bij de face 
to face enquête bij de tunnel: 

• Bijna de helft van de fietsers geeft aan het tunneltje in zijn huidige vorm niet veilig genoeg te 
vinden, bij de huis aan huis enquête is dit 78%. 

•  Ook bijna de helft van de respondenten (48%) geeft aan dat er verkeerskundige aanpassingen 
aan de tunnel moeten komen waarbij het voor voetgangers en fietsers veiliger wordt. bij de huis 
aan huis enquête is dit 72%. 

• 41% van de fietsers geeft aan dat het tunneltje opgeknapt dient te worden. 

• 63% geeft aan dat er aanpassingen moeten komen waarbij vrachtwagens eerder en beter 
gewaarschuwd worden.  

• Een lager aandeel (51% tegen 67% bij de huis aan huis enquête) geeft aan dat de auto niet 
geweerd mag worden. 
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Conclusies 
Voor onderstaande onderzoeksvragen is een conclusie geformuleerd: 

Zijn er alternatieven voor de reis denkbaar? 

Voor fietsers is de tunnel een absolute noodzaak. Om het fietsgebruik te stimuleren is een fijnmazig 
net van veilige en comfortabele fietsroutes een ‘must’. De situatie is vooral aan de zijde Koestal/
Zanderij onoverzichtelijk en diffuus. De verkeerssituatie in en rondom het tunneltje wordt door bijna 
de helft van de fietsers als (zeer)onveilig ervaren. Naast doorgaande route is het tunneltje ook een 
doorsteek om bij de bushalte Zanderijpad te komen. Deze bushalte richting Leiden en Den Haag 
wordt door een aantal frequente lijnen bediend. De bushalte in de andere richting ligt op 250 m 
afstand van de fietsenstalling. Deze halte wordt door minder lijnen bediend waardoor de bushaltes in 
beide richtingen minder aantrekkelijk worden voor mensen die verder van de halte wonen en nog wel 
met de fiets naar de halte toe willen gaan.  

Voor automobilisten is doorstroming belangrijk. De tunnel is op papier geen noodzakelijke schakel 
omdat alternatieve routes nabij liggen. Door zowel fietsers als automobilisten wordt het tunneltje 
gezien als noodzakelijke verbinding tussen zorginstellingen, winkels en woongebieden waar auto’s 
gebruik van mogen maken. De alternatieve routes voor de auto zijn niet optimaal. Op de zuidelijke 
route (o.a. via de Westerbaan) is de verkeerslichtenregeling Molentuinweg / Wassenaarseweg niet 
optimaal. De korte groentijd en filevorming worden als nadelen van deze route genoemd. De 
noordelijke route via de Zeeweg wordt ook niet als optimaal ervaren. Ook hier werd filevorming 
genoemd als bezwaar. 

Voor voetgangers zijn korte routes, oversteekbaarheid en veiligheid het belangrijkst. De provinciale 
weg loopt tussen twee woonwijken en het tunneltje vormt een cruciale route om deze barrière te 
nemen die anders 400 m ten noorden of 500 m naar het zuiden genomen moet worden. Voor 
diverse doelgroepen is een minimale breedte van het trottoir vereist oplopend tot 1,5 meter. Beide 
trottoirs zijn te smal (60-70cm in de tunnel). Kinderwagens en rolstoelers gaan daarom over de weg. 

Worden er problemen ervaren in verkeersveiligheid door het gebruik van de tunnel? 

Diverse aspecten worden benoemd zoals verlichting, te smal trottoir, hard rijden door auto’s. Het 
aspect verlichting heeft ook te maken met de open uitgang aan de westzijde. Hier is minder groen 
en bebouwing waardoor je in een soort van lichtzee komt. Automobilisten die van/naar Koestal willen 
rijden hoeven door de ruime bocht niet af te remmen waardoor het gevoel van hoge snelheid wordt 
versterkt. Aan de oostzijde (Tranendal) is een T-splitsing met scherpere bochten.  

Beide trottoirs zijn te smal. Aan de oostzijde is een voetgangersoversteek over een drempel. 
Hierdoor wordt de snelheid tussen verkeersdeelnemers verlaagd. Aan de andere zijde is deze er niet. 
Hier kunnen auto’s harder rijden. Door het beperkte overzicht is de oversteek voor voetgangers 
moeilijker. Voetgangers die naar Zanderij willen moeten vanwege de bocht aan de westzijde 
omlopen. Niet alle voetgangers doen dit. Sommige lopen over de weg en/of steken over in of voor 
het tunneltje. 
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Welke mogelijkheden voor aanpassingen aan de tunnel kunnen worden voorgesteld? 

Het verbreden van het trottoir door de tunnel is noodzakelijk, dit kan bijvoorbeeld door het trottoir 
aan de zuidzijde op te heffen omdat deze niet goed aansluit aan de uitgang Tranendal. De looproute 
naar Zanderij zou dan wel verbeterd moeten worden, met name de oversteekbaarheid.  

Ook voor fietsers is een verbeterde oversteekbaarheid aan de uitgang Zanderij / Koestal aan te 
bevelen. De huidige voorrangssituatie dient omgebogen te worden van een voorrangsweg naar 
Koestal naar een typische 30 km/u aansluiting zonder voorrang en met plateaudrempel. In deze 
situatie zou het kruispunt Westerbaanpad / Nieuwe Duinweg meegenomen kunnen worden in het 
totaal ontwerp om een structurele verbetering voor de fietsroute naar het vakcollege Rijnmond te 
realiseren. Een T-splitsing voor de tunnel biedt daarnaast prima mogelijkheden om vrachtverkeer 
tijdig te waarschuwen voor de beperkte doorrijhoogte en te attenderen op een alternatieve route 
door Zanderij. 
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1. ONDERZOEKSVRAAG 

Op de Nieuwe Duinweg in Katwijk aan den Rijn ligt onder de provinciale weg N206 een tunnel die de 
wijken Zanderij en Koestal verbindt met de wijk Tranendal. Deze tunnel wordt gebruikt door fietsers, 
voetgangers en gemotoriseerd verkeer. De tunnel is vanwege de werkzaamheden aan de Koningin 
Julianabrug langere tijd gesloten geweest voor automobilisten en recent weer opengesteld voor alle 
verkeer. 
In het verleden is de tunnel in het nieuws geweest omdat chauffeurs met een busje zich klemreden 
onder het viaduct. Verder wordt aangegeven dat de tunnel minder geschikt is voor voetgangers 
omdat het voetpad beperkt is. 

De gemeente heeft Besso Projectmanagement gevraagd inzicht te geven in het gebruik van de 
tunnel. In dit geval gaat het om een enquête onder gebruikers van de tunnel. 

De onderzoeksvragen zijn: 
• Met welk vervoermiddel en in welke frequentie wordt gebruik gemaakt van de tunnel? 
• Wat is het motief en de bestemming voor gebruik van de tunnel? 
• Zijn er alternatieven voor de reis denkbaar? 
• Worden er problemen ervaren in verkeersveiligheid door het gebruik van de tunnel? 
• Welke mogelijkheden voor aanpassingen aan de tunnel kunnen worden voorgesteld? 
• Hoe staat de respondent tegenover afsluiting van de tunnel voor automobilisten? 

Tijdens het overleg van 19 maart jl. kwam naar voren dat niet duidelijk is wat het gebruik en 
herkomst/bestemming van de tunnel is voor wat betreft fietsers. Hiervoor zijn aanvullende 
onderzoeksvragen geformuleerd: 
• Hoeveel fietsers maken gebruik van de tunnel? 
• Wat is herkomst, bestemming en motief voor fietsers die gebruik maken van de tunnel? 

Deze informatie kan verkregen worden door een combinatie van een telling en enquete onder 
fietsers die gebruik maken van de tunnel. 
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2. METHODE VAN ONDERZOEK 

Methode van onderzoek bestaat uit het afnemen van vragenlijsten onder potentiële gebruikers van 
de tunnel. De vragenlijst is: 
2. Schriftelijk uitgezet onder alle bewoners van de wijken Zanderij en Koestal en een deel van de 

wijk Tranendal, weergegeven in onderstaande figuur. De enquete is huis aan huis verspreid, de 
gehele maand april is gebruikt als responstijd op de enquête. 

3. Online aangeboden aan alle belanghebbenden via een tool vanuit de gemeente. Hierbij is door 
een selectievraag gevraagd of het gaat om een bewoner van de omliggende wijken of een 
gebruiker van de tunnel die elders woont. 

Figuur 1: Afbakening onderzoeksgebied 

Aanvullend hierop is op woensdag 14 en donderdag 15 april een korte enquête onder fietsers die 
gebruik maken van de tunnel gehouden en zijn alle verplaatsingen geteld. 

2.1 Steekproef en respons 

De respons op de enquête onder huishoudens dient een representatieve afspiegeling te zijn van de 
huishoudens die binnen het onderzoeksgebied wonen. Een uitgangspunt bij het definiëren van de 
steekproef is dat de vergaarde gegevens een betrouwbaarheid hebben van 95 procent met een 
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nauwkeurigheidsmarge van 5 procent. Voor dit vragenlijstonderzoek betekent dit een minimum van 
337 ingevulde vragenlijsten bij een uitzet onder 2.694 huishoudens. 
Het afnemen van vragenlijsten onder de verschillende fietsgebruikers van de tunnel ter plaatse geeft 
een kwalitatief beeld omdat de verwachting is dat door 2 enquêteurs in totaal niet meer dan 100 
enquêtes kunnen worden afgenomen. Gelijktijdig met de enquête is een telling van alle modaliteiten 
uitgevoerd. 

3. ONDERZOEKSRESULTATEN HUIS AAN HUIS 
ENQUÊTE 

3.1 Algemene informatie 

Bij de rapportage is zoveel mogelijk de opbouw van de vragenlijst gevolgd, echter bij vragen over 
specifieke onderwerpen zijn stellingen en waarderingen over dit onderwerp toegevoegd waardoor er 
een compleet beeld van het onderwerp ontstaat. De opmerkingen en aanvullingen die gemaakt zijn 
door respondenten zijn in een apart bijlagenboek bijgevoegd. 

Tabel 1: Respons onderzoek 

De totale respons bedraagt 838 retour gestuurde vragenlijsten. Het merendeel hiervan (601) is per 
post op het antwoordnummer retour gestuurd, online zijn 237 vragenlijsten ingevuld. Verdeeld naar 
de uitzetgebied valt op dat de respons in de wijk Koestal achterblijft ten opzichte van die van de 
wijken Tranendal en Zanderij. Wellicht is de betrokkenheid met het onderwerp van het onderzoek 
binnen deze wijk kleiner. 
Slechts 12 respondenten zijn in te delen als respondent buiten het onderzoeksgebied. Het kan zijn 
dat een substantieel deel binnen onbekend/niet opgegeven is terug te vinden. 

Beschrijving Uitzet Respons

Zanderij 1173 321 27%

Koestal 698 113 16%

Tranendal 823 257 31%

Overig Katwijk 12

Onbekend/niet opgegeven 135

Totaal 2694 838 31%
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Tabel 2: Gebruik tunnel 

Het tunneltje wordt veel door de respondenten gebruikt. Ongeveer 80% reist meer dan 1 keer per 
week door het tunneltje. Het percentage respondenten dat (bijna) geen gebruik maakt van het 
tunneltje is zeer laag. 

Tabel 3: Vervoermiddel 

Het meest wordt gebruik gemaakt van de fiets met 82%. De fiets wordt door 28% van de 
respondenten als enig vervoermiddel opgegeven. 
In totaal 60% van de respondenten geeft aan de auto te gebruiken, waarvan 8% de auto als enig 
vervoermiddel opgeeft. 
Omdat er meerdere antwoorden konden worden gegeven telt het aandeel op tot meer dan 100%. 

Beschrijving Gebruik

Dagelijks 39%

2 tot 4 keer per week 44%

Ongeveer 1 keer per week 11%

1 tot 3 keer per maand 5%

1 keer per maand 1%

Geen gebruik van tunnel 0%

Totaal 100%

Beschrijving Absoluut %

Auto 504 60%

Motor 30 4%

Scooter/bromfiets 65 8%

Fiets 688 82%

Scootmobiel/rolstoel 13 2%

Lopend 506 60%

Totaal 841  
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Tabel 4: Motief 

Als motief worden winkelen en bezoek familie/vrienden met 59% en 57% het meest genoemd. Werk 
wordt door 34% van de respondenten genoemd.  
Onder de categorie anders worden “wandelen”, “maak een ommetje” en “naar de kerk” het meest 
genoemd. 

De tunnel is voor langere tijd gesloten geweest. Aan de ondervraagden die aangeven (weleens) met 
de auto door het tunneltje te reizen is gevraagd hoe de bestemming bereikt werd toen het tunneltje 
gesloten was.  

Tabel 5: Alternatief voor reis 

Een klein deel van de respondenten (4%) besloot deze reis niet te maken en iets meer dan een kwart 
is de reis te voet of per fiets gaan maken. Meer dan de helft van de ondervraagden kiest een 
alternatieve route met de auto.  De meest voorkomende alternatieve routes zijn: 
- Van Tranendal naar Zanderij via Westerbaan en N206 (60%) 
- Van Tranendal naar Zanderij via de Zeeweg (40%) 
- Van Koestal naar Tranendal via de Zeeweg ((75%) 
- Van Koestal naar Tranendal via Westerbaan en N206 (25%) 

Beschrijving Absoluut %

Werk 288 34%

School 102 12%

Winkelen 500 59%

Bezoek familie/vrienden 478 57%

Sport en ontspanning 366 44%

Anders 156 19%

Totaal 841

Beschrijving Gebruik

Ik heb deze reis niet gemaakt 4%

Ik ben gaan fietsen of heb de reis per voet gemaakt 27%

Ik heb een alternatieve route genomen 58%

Geen antwoord 11%

Totaal 100%
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- Van Zanderij naar Tranendal via de Zeeweg (33%) 
- Van Zanderij naar Tranendal via de Westerbaan en N206 (67%) 

In totaal wordt de route Westerbaan-N206 vaker gebruikt dan de Zeeweg. 

3.2 Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid is een van de belangrijkste redenen dit onderzoek te houden. Aan de 
ondervraagden is gevraagd hoe het gebruik van het tunneltje als het gaat om verkeersveiligheid 
ervaren wordt. 

Figuur 2: Verkeersveiligheid naar modaliteit 

De verkeersveiligheid voor voetgangers wordt door 78% van de ondervraagden als (zeer) onveilig 
ervaren. Ook voor fietsers geeft bijna de helft van de respondenten aan het tunneltje verkeersonveilig 
te vinden. Iets minder dan een kwart van de ondervraagden vindt de tunnel onveilig voor auto’s. 
Enkele opmerkingen die over verkeersveiligheid gemaakt worden:  

• Betere verlichting in het tunneltje 
• Aan een kant verbreden trottoir  
• Vanuit tunnel verblindt door zonlicht 
• Onveilig voor voetgangers, moet over weg lopen 
• Aanbrengen spiegels aan kant Baron van Wassenaerlaan voor beter overzicht 
• Openblijven voor auto: eenrichtingsverkeer 
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• Openblijven voor auto: verkeerslichten 
• Openblijven voor auto: snelheid beperken 
• Openblijven voor auto: shared space: inrichten voor fietsers en voetgangers, auto als gast 
• Openblijven voor auto’s: inrichten met wisselende voorrangssituatie 
• Riolering aanpakken, staat snel onder water 
• Is onsluitingsweg vanuit calamiteiten 
• Verkeerssituatie aan kant van Zanderij is onoverzichtelijk 
• Herinrichten verkeerssituatie fietspad langs N206 en overstekende fietsers aan kant van Zanderij 

In de bijlage staan alle opmerkingen weergegeven. 

3.3 Sociale veiligheid 
Ook voor wat betreft sociale veiligheid is een aantal vragen voorgelegd. 

Figuur 3: Sociale veiligheid 

 Hier valt op dat bijna 60% van de ondervraagden de verlichting in het tunneltje als (zeer) slecht ervaart. Ook 
onderhoud van de tunnel en overzicht scoren niet goed.  
Verlichting aan beide kanten van de tunnel en hangjeugd worden niet als een probleem ervaren. Bij hangjeugd 
geeft 37% van de respondenten aan dit niet te kunnen beoordelen. 
Het algemeen veiligheidsgevoel van tunnelgebruikers geeft een gemengd beeld: 32% (zeer) slecht, 33% 
neutraal en 34% (zeer) goed. 
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Veel opmerkingen die over sociale veiligheid gemaakt worden overlappen die over verkeersveiligheid 
gemaakt zijn: 

• Betere verlichting in het tunneltje 
• Aan een kant verbreden trottoir  
• Armoedige uitstraling tunneltje 
• Donker, slecht onderhouden 
• Geen sociale controle aan kant van Duinweg, voelt onveilig aan 
• Voelt onveilig door jeugd die op elkaar staat te wachten in tunneltje 

In de bijlage staan alle opmerkingen weergegeven. 

3.4 Toekomst Zanderijtunnel 

Aan de respondenten is gevraagd welke aanpassingen (verkeerskundig en anderszins) aan het tunneltje 
gedaan zouden kunnen worden. Aan de hand van een aantal stellingen zijn deze voorgelegd.  

Figuur 4: Toekomst Zanderijtunnel 
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• Meer dan driekwart van de ondervraagden geeft aan het tunneltje in zijn huidige vorm niet veilig 
genoeg te vinden.  

• Een meerderheid van de respondenten (72%) geeft aan dat er verkeerskundige aanpassingen aan 
de tunnel moeten komen waarbij het voor voetgangers en fietsers veiliger wordt.  

• Ook een meerderheid geeft aan dat het tunneltje opgeknapt dient te worden. 
• Ook moeten er aanpassingen komen waarbij vrachtwagens eerder en beter gewaarschuwd 

worden.  
• Het merendeel van de respondenten (67%) geeft aan dat de auto niet geweerd mag worden. 

Een aantal redenen die hiervoor genoemd zijn: 
• De tunnel is de verbinding tussen twee wijken, belangrijk voor zorginstellingen, middenstanders, 

sociale diensten, ouderen 
• Het sluiten van de tunnel zorgt voor drukte op de toch al drukke andere wegen  
• Het lokale (bestemmings)verkeer ontlast door gebruik maken van de tunnel de doorgaande 

Zeeweg, Koningin Julianalaan en Westerbaan. En wellicht de wijk Zanderij. 
• Het tunneltje is een belangrijke toegangsweg voor Zanderij. 

In de bijlage staan alle opmerkingen weergegeven. 
Onderstaande ingestuurde tekening geeft een aantal oplossingen weer en toont aan dat het 
onderwerp leeft en door bewoners actief meegedacht wordt. 
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN TELLING EN 
FIETSENQUÊTE 

4.1 Resultaten telling 

Op 14 april (14u-18u) en 15 april (8u-12u) heeft een gecombineerde telling en face to face enquête 
bij de tunnel plaatsgevonden. Op deze dagen is alle verkeer dat gebruik maakt van de tunnel geteld 
en is onder fietsers een korte enquête afgenomen. De enquête stond ook op de website van de 
gemeente.  

In totaal zijn er op woensdag 14 april tussen 14u en 18u 1.355 verkeersbewegingen geregistreerd. 
57% hiervan was richting Zanderij/Koestal en 43% richting Tranendal. Op donderdag 15 april tussen 
8u en 12u zijn er 1.202 verkeersbewegingen geregistreerd, 52% richting Zanderij/Koestal en 48% 
richting Tranendal.  

Tabel 6: Telling modaliteiten 

De fiets is het meest gebruikte vervoermiddel, op beide dagen en voor beide richtingen ligt het 
aandeel ruim boven 60%. Het aandeel van de auto is op beide dagen en voor beide richtingen 
ongeveer 18%. Op rustige momenten (tussen 14u-16u en 10u-12u) rijden er gemiddeld 20 auto’s 
per uur door de tunnel, op drukkere momenten (tussen 16u-1730u en 8u-9u) gemiddeld 40 auto’s 
per uur. 
Opvallend was dat tijdens de meting twee keer een busje moest keren omdat deze door het 
tunneltje heen kon. 

Woensdag 14 april Auto busjes Fiets Bromf/
Sc.

Lopend Overig Totaal

Richting Zanderij 126 3 522 62 61 1 775

Richting Tranendal 104 2 358 30 85 1 580

Donderdag 15 april Auto busjes Fiets Bromf/
Sc.

Lopend Overig Totaal

Richting Zanderij 111 3 422 21 65 622

Richting Tranendal 102 1 397 29 51 580
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Figuur 5: Modaliteit per dag 

. 
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Figuur 6: Telcijfers naar richting per uur 
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4.2 Resultaten enquête 

In totaal zijn ter plaatse 149 enquêtes afgenomen en via de website zijn 61 enquêtes ingevuld. Ter 
plaatse zijn fietsers aangehouden en is gevraagd welke reis ze maken (herkomst-bestemming), 
verder zijn ook ervaringen omtrent verkeersveiligheid en sociale veiligheid gevraagd. Bij de online 
enquete is gevraagd naar de laatst gemaakte reis. 
In totaal zijn 208 herkomst-bestemmingen genoteerd. Meest genoemde herkomsten en 
bestemmingen zijn: 

Tabel 7: Herkomsten en bestemmingen fietsers 

Bij 53% is herkomst van de reis een van de wijken in het onderzoeksgebied, bij de bestemmingen is 
dit 44%. Verder worden veelal andere wijken binnen Katwijk genoemd. Ongeveer 10% van de 
herkomsten en bestemmingen is geclassificeerd als “elders” (Leiden, Oegstgeest, Wassenaar, 
Valkenburg). 

Meest voorkomende herkomst-bestemmingsrelaties zijn. 

• Zanderij – Tranendal: 	 	 	 23 keer 
• Tranendal – Katwijk boulevard/centrum: 	 15 keer 
• Koestal – Tranendal: 	 	 	 13 keer 
• Tranendal – Koestal: 	 	 	   9 keer 
• Zanderij – Elders (Leiden, Valkenburg etc).    8 keer 
• Zanderij – ’t Heen 	 	 	 	   7 keer 
• Tranendal – Zanderij		 	 	   7 keer 
• Elders – Katwijk boulevard/centrum		   6 keer 
• Katwijk boulevard/centrum – Tranendal	   6 keer	 

Herkomsten Bestemmingen

Zanderij 50 Tranendal 54

Tranendal 41 Katwijk centrum/Boulevard 38

Elders 22 Elders 24

Koestal 21 Koestal 20

Katwijk centrum/Boulevard 18 Zanderij 19

Rijnsburg 17 Rijnsburg 16
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Onder een deel van de fietsers, die hier de tijd voor namen, is ook een korte vragenlijst afgenomen. 
Verder is deze vragenlijst ook online afgenomen. Het motief onder deze groep, waarbij alleen naar 
het motief van de huidige reis gevraagd is, is gevarieerd: winkelen, bezoek familie en sport en 
ontspanning worden even vaak genoemd (allen ongeveer 20%), werk en school komen met 16% en 
12% minder voor. 

Frequentie van gebruik is, net als bij de ondervraagden van de huis aan huis enquête, hoog. 
Ongeveer 80% reist meer dan 1 keer per week door het tunneltje. Het percentage respondenten dat 
(bijna) geen gebruik maakt van het tunneltje is zeer laag. 

Ook onder de fietsers die ter plekke geënquêteerd zijn valt op dat bijna 60% de verlichting in het 
tunneltje als (zeer) slecht ervaart. Ook onderhoud van de tunnel en overzicht scoren niet goed.  
Het algemeen veiligheidsgevoel van fietsers scoort iets beter in vergelijking met de huis aan huis 
enquête. 

Figuur 7: Sociale veiligheid (fietsenquête) 

In de bijlage staan alle opmerkingen weergegeven. 
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De stellingen zoals deze zijn voorgelegd in de huis aan huis enquete zijn ook afgenomen bij de face 
to face enquête bij de tunnel. 

Figuur 8: Toekomst Zanderijtunnel (fietsenquête) 

• Bijna de helft van de fietsers geeft aan het tunneltje in zijn huidige vorm niet veilig genoeg te 
vinden, bij de huis aan huis  

•  Ook bijna de helft van de respondenten (48%) geeft aan dat er verkeerskundige aanpassingen 
aan de tunnel moeten komen waarbij het voor voetgangers en fietsers veiliger wordt.  

• 41% van de fietsers geeft aan dat het tunneltje opgeknapt dient te worden. 
• 63% geeft aan dat er aanpassingen moeten komen waarbij vrachtwagens eerder en beter 

gewaarschuwd worden.  
• Een lager aandeel (51% tegen 67% bij de huis aan huis enquête) geeft aan dat de auto niet 

geweerd mag worden. 

In de bijlage staan alle opmerkingen weergegeven. 
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BIJLAGE 

VRAAG 7 HUIS AAN HUIS ENQUÊTE: HOE ERVAART U HET TUNNELTJE: VERKEERSVEILIGHEID 

Opmerkingen Verkeersveiligheid

wielrenners zijn zeer onvelig

1 stoep die breder wordt aan 1 kant

a. Onoverzichtelijk aan beide uitgangen, b trottoir aan beide zijden veel te smal c. Slechte verlichting ook 
overdag d. Voor auto dezelfde onveiligheid, maar dan is het wegdek te smal

aan beide kanten worden bochten afgesneden, stoep te smal, voor rolstoelen onmogleijk

aanpassing van de snelheid is noodzakelijk

als er van 2 kanten auto's doorheen rijden is dat voor voetgangers/scootmobiel niet fijn

als fietser en voetganger moet je goed opletten. Ik ervaar het niet perse als gevaarlijk

als ik alleen loop vind ik het veilig. Dan loop ik op de smalle stoep maar als ik met mijn kinderen loop en dus 
met kinderwagen en een kind op een loopfietsje, zeer onveilig. Dan moet ik naast het trotoir lopen op de 
weg en het is best donker. Je wordt niet goed gezien door auto's

als je uit de richting dorp komt is het moeilijk te zien of er een tegenligger komt, niet overzichtelijk

auto-s nemen voorrang en fietsers komen in de verdrukking

auto's

auto's hebben geen goed zicht op de fietsers en voetgangers, stoepje te smal voor kinderwagen

auto's rijden al gekken, de ruimte is te smal, weinig vooruitziend zicht en stoep veel te smal

auto's rijden hard de bochten om

auto's rijden snel, geen voetpad dat veilig is, niet groot genoeg met kinderwagen

auto's rijden te hard in tunnel

auto's rijden te hard, nemen bochten te groot, geen toezicht cirmineel gedrag

auto's rijden te hard, te smal voor auto's, fietsers en voetgangers

auto's scheuren er zo doorheen en door het het smal is komen fietsers en voetgangers in het gedrang, te 
smal voetpad

beetje weinig ruimte om te lopen en voor rolstoel ook

belijning op wegdek slecht/ onduidelijk ook bij fietspad langs school omhoog, hoogteaanduiding tunnel kan 
beter

beperkte ruimte voor voetgangers

betere verlichting in tunnel, veel voertuigen rijden zonder verlichting

bijna geen ruimte voor voetgangers en dus ook voor rolstoelgebruikers geen ruimte die veilig is
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bocht wordt afgesneden

bredere stoep

bredere stoep en sluis voor auto's

bredere stoep voor voetgangers

bredere voetpad

de auto rijdt vaak te hard vooral als het van 2 kanten komt, te dicht bij de fietsers

de stoep is te smal voor rolstoelen en de weg te donker en te onveilig voor rolstoelen en rollators

de stoep is voor voetgangers evt met kinderwagen scootmobiel te smal. Dan moet je al op de weg lopen. 
Dus ook niet fijn voor fietsers en auto's

de stoepjes/trottoirs zijn veel te smal. Al vaker aangegeven bij de burgerschouw maar omdat het tunneltje 
vd provincie zou zijn kan de gemeente er niets meer

de voetpaden zijn onoverzichtelijk door te weinig licht en te smal. Dit zou makkelijk opgelost kunnen worden 
door het voetpad met een verhoging af te bakenen

de voetpaden zijn te smal en autoverkeer ziet je niet

de voetpaden zijn te smalen voor voetgangers en rolstoelen. Ook zijn de aansluitingen o de voetpaden van 
de Baron van Wassenaarlaan en de Nieuwe Duinweg niet optimaal

de weg is te smal en een stoep ontbreekt. Dit is onacceptabel in een samenleving waarin iedereen moet 
kunne meedoen

de weg is te smal voor meerdere gebruikers. Voetpad is te smal

donker en onoverzichtelijk zowel in als toeleiding tunnel vooral kant Nw Duinweg

donker en smal looppad

donker en smal, geen voetpad, onoverzichtelijk

donker in tunne, te smal voetpad, druk met verkeer, chaotische punten aan beide kanten van tunnel

donker, geen troittoir, te smal

donker, niet goed zichtbaar in de tunnel, te smalle voetpaden

donker, niet goed zichtbaar, stoep te smal, tunnel is nauw en alles rijdt door elkaar heen

donker, smal voetpad,  hinder van toekomend licht

donker/smalle stoep

doordat je op de weg moet lopen

eigenlijk niet meer geschikt voor auto's

er is geen fatsoenlijke stoep

Er is geen goed veilig wandelpad vooral kinderwagens en invalide rolstoelers

er is geen goed voetpad en auto's vanaf de wassenaarseweg nemen de bosch soms heel kort

Opmerkingen Verkeersveiligheid
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er is geen ruimte voor de vele mensen die er gebruik van maken

Er is geen troittoir dat breed genoeg is voor rolstoelen of scootmobielen. Zicht is ook kort

er is geen voetpad van betekenis

er mag een bredere stoep komen

er wordt te hard gereden

fietsers en ander vervoer nemen boschten te ruim, voetpad te smal

fietsers en auto's rijden niet rustig genoeg

fietsers moeten 3 rijrichtingen controleren tijdens oversteek, voetpad te smal

fietsers, scooters en auto's komen van alle kanten. Ook van het fietspad naast 20Kan ik niet beoordelen. 
Erg onoverzichtelijk

fietsers: a;s er een auto langs een fietser gaat, valt de fietster bijna, voetganger: het voetpad is te smal, 
zeker met wandelwagen

fietsers: auto's gaan snel als je van beide kanten uit de tunnel gaat zie je laat wat er aan komt. Voetgangers: 
slechte mogelijkheid om over te steken

ga je het tunneltje door dan van alle kanten verkeer

gedrag van mensen maakt het onveilig

geen aparte voetgangersdeel

geen auto's meeer in tunnel, onveilig

geen belijning op de weg en auto's rijden te hard

geen fatsoenlijk stoep

geen fiets of voetpad

geen goed voetpad/oversteek

geen goede stoep of fietspaden

geen plaats om te lopen met hond

geen ruimte voor rol/scootmobiel op voetpad (te smal)

geen stoep lijkt mij voor hen niet helemaal veilig

geen stoep rolstoel en voetgangers op de weg

geen veilige voetpaden vooral met rolator

geen voetpad

geen voetpad dat breed genoeg is

geen voetpad, donker onoverzichtelijk door bocht

geen voetpad, weinig ruimte voor de fiets

Opmerkingen Verkeersveiligheid
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geen vrachtauto's , stoep te smal, te donker, geen grote bestelbussen

grote stoep maken

hard gereden, slecht overzicht beide kanten, te smal voetpad. Alleen geschikte voor fietsers-
voetgangerstunnel

hard tijden tunnel is smal

het is donker in combinatie met auto's te smal

het is er donker, auto's rijden te hard, voetgangers op rijbaan, naar de Zanderij onoverzichtelijk

het is gewoon te donker overdag, te smalle stoepjes

het moet breder en beter verlicht worden

het tunneltje is te smal voetgangers en fietsers ook op de smalle rijbaan

het voetpad is niet breed genoeg om met een kinderwagen erop te rijden

het voetpad is zeer smal

het zijn onoverzichtelijke kruisingen aan beide kanten van de tunnel

ik zie geen problemen met ongelukken nog nooit gehoord van ongeluk met fietser of voetganger

ik zie regelmatig bijna aanrijdingen

infrastructuur niet goed, geen goede belijning

is te smal en er wordt te hard gereden

je bent je leven niet zeker als langzaam verkeer

je moet op straat lopen/rollen, auto's zien slecht van licht naar donker, stoep te smal

je rijdt een zwart gat in waardoor slecht zicht

kinderwagens lopen op de weg

klein, smalle stoep

kleine stoep

meer verlichting

meeste fietsers nemen ruime bochten en rijden midden op de weg, stoep is te smal voor rolstoelen

Men rijdt een donker gat binnen, de stoepen zijn zo smal dat er vaak mensen met kinderwagen op de weg 
lopen. Het is vrij smal dus met 2 auto's in de tunnel is soms een uitdaging

met kinderwagen moet je over de weg

met name kruising fietspad zanderijpad/Nieuwe Duinweg

met rollator levensgevaarlijk

met veel zon zijn verkeersgebruikers slecht te zine vooral voetgangers

Opmerkingen Verkeersveiligheid
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met wandelwagen of kind met fietsje erg gevaarlijk

misschien betere verlichting

misschien stoplichten meeste ergernis mensen in het verkeer

moeten voorzichtig en niet gehaasd zijn

motoren en scooters rijden vaak te hard, zien overige gebruikers over het hoofd wellicht is licht een 
oplossing

nauwelijks ruimte om te lopen

net zo veilig/onveilig kruispunt bosplein.  Aub geen drempels  lastig voor evenwichting

niet te klein voor auto's en motoren

niet voldoende ruimte voor al het verkeer en afslag Zanderij helpt ook niet met veiligheid

onoverzichtelijk bij nadering. Te smal waardoor auto's toch proberen fietsers/voetgangers in te halen, te 
donker als je de tunnel vanuit het licht binnen rijdt

onoverzichtelijk en smal

onoverzichtelijk en te smal

onoverzichtelijk punt veel te smalle stoep

onoverzichtelijk, te smalle stoep, fietsers te weinig zicht

onoverzichtelijk, veel te smalle stoep en donker

ontbreken van stoep

onveilig bij in en uitgaan tunnel relatief veel medegebruikers

onveilig door gebrerk aan verlichting en te smal voetpad

onveilig voor alle verkeer is het te smal

onveilige situatie in verkeer 'hectisch'

onveilige smalle rijbaan, te smal voetpad aan beide zijden, verkeer wat tunnel ingaat neemt zeer vaak bocht 
te scherp/blijft iet op eigen weghelft

onvoldoende ruimte rolstoel/scootmobiel

onvoldoende ruimte voor auto's, fietsers en voetgangers, slechte verlichting en slechte akoestiek

overdag te donker, overstroming bij regenval, te smal voetpad, voorrangsituatie fietsers van n20Kan ik niet 
beoordelen niet duidelijk. Ook vanuit fietpad Westerbaanpad en koningsduinweg

rijd vaak een donker tunneltje in met auto en dan zie je geen fietser. Bocht na tunneltje onveilig

rijden meren als dwazen doorheen

ruimte op stoep is veel te smal voor rolstoelen, voetgangers moeten van de stoep afwijken bij tegenliggers

scootmobiel/rolstoel maken gebruik van de rijbaan. De voetpaden zijn voor voetgangers te smal

Opmerkingen Verkeersveiligheid
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slech verklciht, stoep te smal

slecht overzicht door uit 3 richtingen verkeer aan beide zijden

slecht verlicht en onoverzichtelijk

slecht verlicht ook overdag, stoep te smal

slecht verlicht, smalle stoep, smalle weg en door bochten onoverzichtelijk

slecht zicht (donker) smal voor voetgangers, bij regen grote plassen

slecht zicht door tegenlicht, te hard rijden van auto's scooters etc. Onoverzichtelijke situaties, zicht is 
beperkt

slecht zicht in de tunel vooral 's avonds

slecht zicht vooral overdag

slecht zicht, geen stoep, beide uitgangen onveilig door beplanting, bocht, fietspad

slecht zicht, hoge snelheid

slecht zichtbaarheid als je van de Vinkenstraat naar de zanderij gaat tegenlicht in donkere tunnel en smal

slechte verlichting

slechte verlichting, onoverzichtelijk, geen of nauwelijks troittoir

slechte verlichting, te smalle stoep, aan beide kanten onoverzichtelijk verkeerssituatie

smaale voetpaden je loopt op de autoweg

smal voetpad

smal voetpad.

smal voetpad. De T-splitsing gevaarlijk voor alle gebruikers

smalle donkere tunnel, smal voetpad, aan beide zijden kruisingen, slecht overzicht

smalle doorgang, smalle stoep, slecht verlicht, geen belijning op wegdek

smalle stoep

smalle stoep

smalle stoep donker

smalle stoep en donker

smalle stoep, donkere tunnel

smalle stoep, weinig uitwijkmogelijkheden

smalle stoep, weinig/geen overzicht aankomend verkeer

smalle stoepen, hoge snelheid ander verkeer, slechte verlichting

smalle strook voor voetgangers, donker dus slech zicht

Opmerkingen Verkeersveiligheid
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smalle trottoirs

snelverkeer, dat bijna acherop de fiets/scooter zit

stoep aan beide zijden te smal en er liggen dikwijls plassen op rijweg , ook straatwerk is slecht

stoep erg smal

stoep heel smal om op te lopen

stoep is erg smal, auto's rijden vlak langs je heen

stoep is niet heel breed

stoep is te smal

stoep is te smal voor rolstoel/scootmobiel rijden nu op weg

stoep te  smal

stoep te smal

stoep te smal en dus onveilig

stoep te smal en verlichting slecht

stoep te smal verlichting is tekort, meer licht in de tunnel, afvoer water is slecht

stoep te smal voor rollater, kinderwagen

stoep te smal voor rolstoel en scootmobiel

stoep te smal voor rolstoel, slechte verlichting dus moeilijk zichtbaar

stoep te smal voor voetgangers en rolstoelen

stoep te smal, bij gelijktijdig gebruik van auto-fiets-voetganger onveilig voor laatste 2

stoep te smal, donker

stoep te smal, donkere tunnel, weinig zicht

stoep te smal, geen duidelijke bewegwijzering, te snelle auto's/motoren, weinig overzicht

stoep te smal, oversteek naar het tunneltje onoverzichtelijk

stoep te smal, te weinig overzicht

stoep te smal, verlichting onvoldoende

stoep te smal, voetgangersoversteken onveilig

stoep veel te smal slecht overzicht bij bochten, verlichting slecht, er wordt te hard gereden

stoepen te smal, donker, ogen moeten vaak eerst wennen

te donker voor alles, Voor voetgangers is de stoep beetje klein

te donker, te smalle stoep

te donker, te smalle stoep. Voetgangers niet goed zichtbaar

Opmerkingen Verkeersveiligheid
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te einig ruimte voor fietser en voetgangers als een auto de tunnel in rijdt

te klein trottoir

te kleine trottoirs

te smal

te smal auto's rijden te hard

te smal met 2 auto's naast elkaar te smal voetpad

te smal om te passeren, stoep te smal

te smal trottoir

te smal trottoir, regenplassen maken het onveilig

te smal voetgangerspad

te smal voetpad

te smal voetpad en door lichtinval slecht overzicht

te smal voetpad en kinderwagen op de weg

te smal voetpad en onveilig voor scootmobiel op rijbaan

te smal voetpad en te donker, rolstoel over weg

te smal voetpad en tunnel

te smal voetpad kan niet met kinderwagen erop lopen

te smal voetpad voor schootmobiel en uitgang van tunnel verbeteren

te smal voetpad, bij veel regenval blijft het water staan

te smal voetpad, en voor fietsers onoverzichtelijk

te smal voetpad, fietspad onoverzichtelijk onveilig verkeer van beide richtingen

te smal voetpad, geen overzicht

te smal voetpad, gevaarlijk fietspad Prov Weg, betere verlichting

te smal voetpad, lastig kruispunt door bocht en vant 3 kanten verkeer 2 richtingen

te smal voetpad, onveilig: te donker, lastig passeren

te smal voor al het verkeer

te smal voor voertuigen en fietsers en voetgangers

te smal, onoverzichtelijk, te donker

te smal, onvelig voor langzaam verkeer door snelverkeer

te smal, te donker

te smal, te onoverzichtelijk, te donker, te laag

Opmerkingen Verkeersveiligheid
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te smal, te veel bochten, te veel verkeer, stoep te smal

te smalle stoep

te smalle stoep en auto's die te hard rijden

te smalle stoep en geen goede verlichting

te smalle stoep en geen stoep in en uit wijk Zanderij

te smalle stoep en vooraf doorrijhoogteportaal

te smalle stoep en weing goede verlichting

te smalle stoep voor kinderwagen of kinderen aan de hand

te smalle stoep, auto's rijden hard en op de scooter is het vaak glad

te smalle stoep, beter 1 breder voetpad aan 1 kant

te smalle stoep, fietsers onoverzichtelijk richting Zanderij, smal met auto naast een fiets

te smalle stoep, je loopt daarom op de weg

te smalle stoep, slecht verlichting stoeprand

te smalle stoep, te donker.

te smalle stoep, wordt rakelings langs fietsers en voetgangers gereden

te smalle stoepen

te smalle stoepen/donker

te smalle voetpaden

te smalle voetpaden en combinatie auto-fiets-voetgangers te druk

te smalle voetpaden, hoogte, voorrangregels, slecht overzicht

te veel kruisingen kort op elkaar-smal-donker

te veel soorten verkeer op 1 rijbaan

te veel wegen komen voor/na tunneltje uit, te smal , geen brede stoep, te donker, fietsers hebben geen 
voorrang

te weinig ruimte , maak 1 brede stoep

te weinig ruimte en verlichting

te weinig ruimte voor auto's

te weinig ruimte voor langzaam verkeer voetpaden te smal

te weinig ruimte, 1 richtingverkeer zou aanbeveling zijn plus verlichting

trottoirs te smal en slecht betegeld

tunnel is berekend voor boeren met paarden en kruiwagens

Opmerkingen Verkeersveiligheid
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Tunnel is niet goed verlicht. Is smal en mist Trottoirs

tunnel is slecht verlicht, stoepen te smal

tunnel is te smal

tunnel is te smal voor voetgangers en eigen ook voor fietser als er auto's rijden

tunnel is vrij smal en stoep is te smal

tunnel slecht verlicht vooral bij zonlicht vanuit de nieuwe duinweg

tunnel te smal voor auto en fiets en voetganger tegelijk, stoep voor voetgangers te smal

tunnel voldoet niet meer aan huidige eisen

van verschillende kanten verkeer, in bocht links de zanderij in heel goed opletten

vanaf nw duinweg komend 4 kanten verkeer en dan donkere tunnel in

vanuit katwijk richting zanderijk voor fietsers/bromers gevaarlijk onduidelijk wie voorrang

vanwege zeer smalle voetpaden

veel fietsverkeer waarbij er slecht aan de verkeersregels wordt gehouden. Voetganger op weggedeelte 
terwijl het soms best druk is

veel te donker, geen goede wandelpaden, slecht verkeersoverzicht aan kant Zanderij, grote bocht waardoor 
je verkeer niet direct ziet

veel te smal en fietspad vnaaf n20Kan ik niet beoordelen onverzichtelijk

veel te smal voetpad

veel te smalle stoep

verblind door zonlicht, goede verlichting

verkeer rijdt rustig door de tunnel, wel vaak mensen die met 2 of meer naast elkaar fietsen

verlichting !!! (in tunnel) en verplicht voor gebruikers

verlichting in de tunnel

verlichting, te smal, geen trottoir, onveilig op alle aspecten

vind dat fietsers een beter gedrag moeten vertonen met meerdere naast elkaar fietsen, geen richting 
aangeven enz. Elec fietsen een dram gaan veel te hard

voet te smal, tegemoetkomend verkeer slecht te zien (auto)

voetgangers lopen op de weg, te druk voor voetgangers, fiets en auto's voor 2 richtingen

voetgangers op rijbaan, fietsen rijden alsof weg van hen is

voetgangers op rijbaan, kinderwagens op rijbaan, stoep te smal voor rollator en rolstoel

voetgangers op rijbaan, voetpad te smal

voetpad 2 kanten te smal
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voetpad is erg smal kan niet langs elkaar lopen

voetpad is te smal

voetpad onder de tunnel is te smal

voetpad te klein, ongeukken fietsers met fietsers

voetpad te smal

voetpad te smal voor kinderwagen/rolstoel

voetpad te smal zeker voor kinderwagen. Miss aan 1 kant breder voetpad realiseren

voetpad te smal, 1 kant voetpad rest weg

voetpad te smal, 1 zijde verbreden, 1 zijde vervallen

voetpad te smal, auto's eisen de weg op

voetpad te smal, auto's en motoren rijden hard

voetpad te smal, door verschil in licht zicht beperkt

voetpad te smal, je moet in het midden fietsen  om veilig linksaf te slaan

voetpad te smal, niet goed verlicht

voetpad te smal, te hard gereden

voetpad te smal, voor fietsers en voetgangers onveilig, auto's brommers rijden te hard

voetpad te smal, voor fietsers vanuit Tranendal onoverzichtelijk

voetpaden te smal

voetpaden te smal, niet rolstoeltoegankelijk

voetpaden te smal, riolering slecht, te weinig verlichting overdag

voetpaden te smal.

voetpaden zeer smal, zeer slechte verlichting

voor fietsers en voetgangers is het vaak gevaarlijk en het overzicht minder

voor fietsters: als je vanuit de baron van wassenaarlaan komt richting zanderij onoverzichtelijke t-splitsing. 
Voor voetgangers: bredere stoep nodig (denk aan kinderwagen)

voor voetganger klein strook ook voor fiets uitkijken de auto moet met 20 km erdoor voor veiligheid

voor voetgangers een te smalle stoep en voor fietsers gevaarlijk door autoverkeer van beide kanten

voor voetgangers en scootmobiel/rolstoel is gebruik tunneltje normaal via trottoir. Deze is alleen erg smal, 
hierdoor is men genoodzaakt om over rijbaan te lopen

wandelpaden te smal

weinig ruimte
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weinig zicht, auto's rijden hard de bochten om, geen ruimte om te lopen/fietsen

weinig zicht, smal voetpad, weinig ruimte om goede bocht te maken, regelmatig tegenliggers op rijbaan, 
belijning

weinig zicht, smal voetpad,slechte belijning, weinig ruimte voor goede bosch

ze rijden wel hard tunnel in en uit

zeer onoverzichtelijk en stoep te smal

zeer smal voetpad, fiets/scootmobiel weinig ruimte naast auto

zeer smalle stoep, nu er geen auto's door mogen veiligheid beter

zie toelichting bij 8

Opmerkingen Verkeersveiligheid
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VRAAG 5 FIETSENQUÊTE: HOE ERVAART U HET TUNNELTJE: VERKEERSVEILIGHEID 

Opmerkingen Verbeterpunten en aanpassingen aan tunnel
Er gebeuren nogal eens ongelukken met (hard) rijdende bromfietsen of racefietsers waarbij de voorrang niet 
gehandhaafd wordt. Wij denken aan een spiegelbord voor het doorlopend fietspad naar Katwijk/ Zee
Onoverzichtelijk, krap en gevaarlijk voor voetgangers en fietsers
Te smal, er is geen stoep dus wandelaars moeten op de weg lopen (ik met kinderwagen en nog een kleuter 
ernaast)
De stoep is extreem smal  Met een kinderwagen niet te doen. Ook rijden e bikes, scooter, brommers er 
veeeel te hard. En..... auto's idem dito  Het is erg onoverzichtig.
Te hoge busjes die elk moment er tegen aan kunnen rijden. Misschien een hoogte waarschuwingsbalk 
plaatsen!?
Het trottoir voor voetgangers

Het is er vies en donker en de stoep is veel te smal.
Er is geen stoep aanwezig voor wandelaars. Het is erg smal waardoor je als fietser erg onveilig voelt als er 
een auto aan komt. Het kruispunt na de tunnel is zeer onoverzichtelijk, zeker voor kinderen.
te donker en te druk en ook te smal

Erg donker, voetgangers op rijbaan, bij uitrijden vd tunnel moet je ogen in je rug hebben
Als ik vanaf het fietspad langs de N206 afslaat naar het fietspad Westerbaanpad en oversteek naar de 
Nieuwe Duinweg dan vindt ik het een eng idee dat er auto's mogen rijden door de tunnel. Ik vond het fijn 
dat die tunnel autovrij was omdat er een betere doorstroming bestaat voor fiesters en meer ruimte komt 
voor wandelaars.
geen zicht  mensen steken hand ook vaak niet uit

Auto die dicht langs je rijden. Regelmatig wandelaars op weg.

Voetgangersgedeelte is te smal.  Beter breder aan één kant dat twee zijden smal.

Te smal,te laag, trottoir te smal, maak er een fiets/wandeltunnel van
Je kan niet altijd zien wat er vanuit de bocht komt,auto's rijden vaak hard, voor en na de tunnel zit een 
kruispunt.
Auto s rijden hard houden geen rekening met voetgangers
Richting van zanderij op is zeer on overzichtelijk als men uit tunnel komt.  Voetgangers lopen op de weg 
omdat dit niet anders kan.
Autos gaan er hard door en langsheen

Autoverkeer maakt het onveilig voor fietsers  Voor wandelaars zijn de troittoirs veel te smal
Als er een auto tegelijkertijd het tunneltje ingaat of tegemoet komt, is er erg weinig ruimte. Ook als je het 
tunneltje aan beide zijden verlaat is de verkeerssituatie erg onoverzichtelijk.
Gezien het een gelijkwaardig kruispunt betreft en kinderen dat nog niet goed snappen gaat het vaak maar 
net goed. Ten tijde van het afsluiten voor auto's was het al een stuk veiiger.
Slechte verlichting en voetgangers op de rijbaan

Je moet opletten als je gemotoriseerd verkeer bent of ziet

auto verkeer  erdoor is gevaarlijk   s avonds te weinig verlichting
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Licht, donker verhouding.  Strak passerende auto`s.  Chillende kinderen
Als moeder met een meisje van drie jaar op de fiets en een tweeling in de wandelwagen is het niet fijn om 
de route onder de tunnel te wandelen. Dit doordat ik slecht zichtbaar ben en omdat ik op de straat moet 
lopen omdat de stoep veel te smal is voor een fietsje of een dubbele wagen waarin mijn tweeling zit.
Te smal  Weinig plek voor voetgangers

Waarom kan ik bij vraag 5 op andere wijze geen auto aangeven! Weer een suggestieve vraag!

Erg donker, smal, onoverzichtelijk

Voor voetgangers absoluut niet veilig. Te kleine stoep en auto's rijden rakelings langs je.

Slechte verlichting / voetpad te smal  weinig zicht

Zichtbaarheid, autoverkeer, smal voetpad.
Heel slecht verlicht, smalle rijbanen waar zowel gemotoriseerd verkeer als veel fietsers m.n. kinderen en 
voetgangers / kinderwagens gebruik van moeten maken.
Donker en smal

Auto’s rijden te hard, tunnel is te small en de bochten aan beide kanten belemmeren het zicht dan

Opmerkingen Verbeterpunten en aanpassingen aan tunnel
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VRAAG 8: HOE ERVAART U HET TUNNELTJE: SOCIALE VEILIGHEID 

Opmerkingen Sociale veiligheid

s avonds geeft het een onbehaaglijk gevoel

1. Er is maar beperkte verlichting in de tunnel waardoor de verlichting geen functie heeft.   2. Het overzicht 
van de naastgelegen straten bij de tunnel is zeer slecht.   3. De verlichting van de Nieuwe Duinweg en de 
Baron van Wassenaarlaan kan flink verbeterd worden.

Aan duinwegzijde is verkeersituati en overzicht niet optimaal auto's fietsers, wandelaars komen soms 
onhandig bij elkaar. Tunnell is slecht verlicht

aan tranendalkant weinig overzicht

aan zijde baron van Was. Bord plaatsen, voetpad te smasl

afvoerputten lopen veelvuldig over, water blijft staan. ER ligt veel vuil (zand) in de goot

al het verkeer gaat door het tunneltje er is bijna geen voetpad

alleen met oud en nieuw hebben we wat last van vuurwerk en geen hangjeugd

alles oud

als automobilist moet je erg oppassen voor fietsers

als je  het tunneltje binnenrijdt zie je geen hand voor ogen, Indien er mensenop de rijbaan lopen kun je ze 
heel slecht zien, vooral als de zon schijnt

Als je de tunnel inloopt staat er regelmatig jeugd die niet opzij gaat waardoor je op de rijbaan moet gaan 
lopen of moet oversteken. Verlichting is slecht.

Als je de tunnel uit komt, slecht zicht aan de rechterkant vanaf de ?????

als je de zanderij uit rijd heb je bijna geen verlichting. In de tunnel is heel slecht licht

als je in het tunneltje loopt wordt je allert op alles wat er aankomt en loop je niet relaxed, dikwijls jeugd bij 
fietsenstalling zodat je zelf op rijweg moet gaan lopen of oversteken, iedere dag lopen wij een rondje waarbij 
wij het tunneltje passeren

als je met fiets va b v w laan richting zanderij van alle kanten kom je fietsers, auto's brommers, scooters 
tegen moeilijk afslaan

als je richting Zanderij fietst zie je pas laat verkeer Nw Duinweg

als ze de tunnel uitkomen gaan ze de Zanderij in, je ziet het niet als je de nw Duinweg rijd

angjeugd bij bushokje beneden

armoedige uitstraling verhoogd de sociale veiligheid niet

autoverkeer voelt onveilig voor de fietser en voetganger, heeft niet met sociale veiligheid te maken

Beetje oud donker vies tunneltje

beide tunnelingangen liggen dicht bij de aansluitende wegen waardoor je niet goed kan overzien wat er van 
de kanten aankomt

beklemmend tunneltje, donker, vaak wordt er vlak voor het tunneltje vuurwerk afgestoken

40



betere verlichting aan beide zijden in de tunnel soort ophoging in de bocht naar tunnel toe, extra 
lantaarnpaal, hangjeugd van Andreas College/Limesschool houdt zich op in het tunneltje en gaan niet opzijn 
waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan voor auto's/fietsers en voetgangers

Betere verlichting vanaf zanderij naar tunneltje aanbrengen

Betere verlichting zorgt voor een beter overzicht

betere verlichting, camera's tussen 20.00 en 06.00 uur geen zicht of er achter tunnel mensen staan

bij inrijden tunnel is het moeilijk te zien of er iemand loopt/fiets

bij ondergaande zon in zomer kan je vanaf de BvWlaan niet zien of er iets uit de tunnel komt, geen 
hangjeugd

Blijft na een regenbui vaak veel water in staan

bocht groter maken (BvW), lichtere kleuren

bochten zijn onoverzichtelijk, stoep zou breder mogen

De  kinderen die naast/op het tunneltje (en dus naast de snelweg spelen) zijn het grootste risico

de bomen houden zicht tegen plus licht

De scherpe bochten als je het tunneltje nadert.

De sociale controle aan de kant van de nieuwe duinweg is niet echt aanwezig. Daarbij is de situatie vanuit 
het tunneltje naar de nieuwe duinweg wat chaotisch. Zeker ook het fietspad westerbaanpad

de stoep

De tunnel is erg donker, wanneer je er aan  de Kant van de Zanderij uitkomt vind ik het kruispunt 
onoverzichtelijk

De tunnel is precies bij een bocht en omdat sommige auto's hard rijden is dat niet fijn.

De verlichting is donker en helpt bijna niet

De verlichting is echt ondermaats. Waarom niet verlichting over de hele lengte van de tunnel. Dat zal al 
beter zijn. Zeker in combinatie met een   witte verflaag op de muren.

de verlichting is niet afdoende vooral als je de tunnel inrijdt, rij je in een zwart gat, onvoldoende overzicht 
vooral als je het tunneltje uitrijdt naar zandrerij

donker 's avonds hangjeugd

donker (OOK OVERDAG) met oude lampen en te smal

donker dus slecht zicht

donker en geen cameratoezicht

donker en guur tunneltje

donker en onoverzichtelijk

donker en slecht overzicht aan beide kanten

donker en smal

Opmerkingen Sociale veiligheid
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donker in tunnel daardoor ook slecht overzicht

donker, en je kan slecht zien wat er aan komt bij verlanten aan beide kanten 2 x 3 wegen

donker, moeilijk zicht bij fel zonlicht, weinig of te zachte lampen. Met inderen gevaarlijk

Donker, onveilig doordat het te druk is

Donker, oud, rommelig, smal, niet schoon. Niet het mooiste tunneltje van Nederland.

donker, veel bosjes bij de uitgang wat zicht belemmerd

Donker. Het is net een treintunnel. Het sluit niet aan op bebouwing aan beide kanten. Van alle kanten 
kunnen fietsen auto’s en brommers naar binnen knallen

donkere kleine tunnel met slechte verlichting en auto's rijden te hard

donkere tunnel, geeft een gevoel van onveiligheid

door hoog struikgewas, en slechte verllichting, slecht overzicht mogen mijn kinderen na zonsopgang geen 
gebruik maken van tunnel, overdag is het daar donker, drempels noodszakelijk

door ontbreken goede oversteek naar goed voetpad

door slecht overzicht en slecht verlicht ben ik extra alert

Door slechte verlichting geen overzicht in verkeersituaties.  Door slechte verlichting een omveilig gevoel   
Wat hangjeugd bij de fietsenstalling. Belemmeren het zicht en soms een onveilig gevoel

door slechte verlichting is het met name voor vrouwen ongemakkelijk om alleen door de tunnel te lopen

doordat er nog een bouwweg is onoverzichtelijk

drempels voor of in de tunnel , borden hoogte tunnel zie je te laat

drugsgebruik in en om tunnel overlast

Een groep hangjeugd geeft altijd een minder behaaglijk gevoel. Als enkeling doe je weinig tegen een 
overmacht.

een onveilig/oneffen tegelpad voor de voetganger en gaten in het wegdek bij fietsers en automobilisten.

Eigenlijk geeft het tunneltje een beetje een "creepy gevoel". Donker, lawaai (niet gemeld maar als je in de 
tunnel loopt/fiets en er komt tegelijkertijd een brommer/motor of auto doorheen dan klinkt dat ook hartlag 
verhogend). Er is onvoldoende overzicht vooral aan de zanderij kant bij uitkomen als fietser/auto.  Some is 
er jeugd die waarschijnlijk geen slechte bedoelingen hebben maar als je door een donker tunneltje loopt en 
er staand 5 jongeren ga je toch even denken en voel je je niet veilig.

en regelmatige controle van de politie

er is geen hangjeugd (geen plek voor). Het is een donker gat waar je doorheen moet, met slechte 
verlichting. Graffiti en zeer slechte waterafvoer. Hierdoor moet je soms kiezen voor natte kleding. Geen 
uitwijk ivm aankomende auto

Er is geen ondeugdelijke verlichting. Er zijn geen hangjongeren! Het onderhoud van het viaduct en vooral de 
omgeving kan beter! Hoe komen jullie in godsnaam aan deze aspecten? Weer zeer suggestief!

er is geen overzicht in de bocht richting zanderij, weinig verlichting in de tunnel, op de fiets heb ik geen veilig 
gevoel, verlichting in de straat is te zacht
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er is geen stoep dus je kunt er niet veilig doorheen. Ook is er geen veilige oversteek naar de zanderij. Vind 
het niet overzichtelijk en auto's houden te weinig rekening met voetgangers of fietsers.

Er is geen verlichting in de tunnel....en omdat je niet voldoende overzicht hebt. En er flink gebruik wordt 
gemaakt van de tunnel is het vaak oppassen geblazen. En er wordt door auto's ook hard gereden daar.

Er is van te veel kanten verkeer waarvan het meeste door het tunneltje wilt.

er moet duidelijk afscheiding komen tussen auto'2, fietsers en wandelaars (deze laatste groep samen op 1 
voetgangers pad op gescheiden stuk en verhoogd.

er staan vaak kinderen op elkaar te wachten

er staan vaak plassen water in

Er wordt aan beide kanten van het tunneltje gedeald. Er worden fietsen en ramen vernield in de stalling. Dit 
is met de komst van de sportschool op de hoek wel verbeterd.

Er wordt soms vuurwerk afgestoken ook buiten de jaarwisseling. Knalt namelijk goed

erg donker

erg donker in tunnel

extra lampen, auto's rijden te hard

fietsenstallingkant nw duinweg onderdeel van vandalisme, baldadigheid

fietsers komen hard aanrijden en steken over zonder te kijken vanaf de kant bushalte

fietspad, fietsenstalling aan kant zanderij i.c.m. Bocht is onveilig/slecht

ga nooit 's avonds naar buiten

Geen goed overzicht als je uit de tunnel komt, plus fietsers schieten aan de zanderijkant zo de weg over.

geen goede verlichting, tegels zijn niet goed op het voetpad

geen hangjeugd

geen overzicht-donker-te hard rijden

geen prettig gevoel in tunnel

goede verlichting aanbrengen

goede verlichting zou ook overdag niet overbodig zijn

graag vleermuisvriendleijke verlichting. Ik mis de natuurwaarde/winst in deze enquete

hangen veel kinderen rond tunneltje van school

hangjeugd die stenen van boven naar beneden gooien

hangjeugd hangt precies op de meest gevaarlijke plaats

hangjeugd niet aanwezig

hangjeugd op de stoep en geen onderhoud, waterafvoer niet goed

Opmerkingen Sociale veiligheid
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Heb ik al eerder aangegeven, verlichting, kruispuntjes aan beide zijden van de tunnel waar iedereen gebruik 
van moet maken.

heel goed

Het asfalt is in zeer slechte staat en het stoepje smal, dat gecombineerd met matige verlichting van het 
tunneltje maakt het onveilig

het blijft een te donkere tunnel

het hele tunneltje opnieuw inrichten

het in en uitgaande verkeer zit elkaar in de weg

Het is donker en voelt onveilig.

Het is donker in de tunnel en als het zonnetje lager schijnt heb je geen goed zicht

Het is een donker gat en als voetganger ben je aan de goden overgeleverd

het is een donker gat, zeer onprettig om door te fietsen en te lopen

Het is een gedateerde indeling in het tunneltje. Asfalt is ook niet van een hele goede kwaliteit meer.  het 
kruispunt aan de nieuwe duinweg kant is wel lastig vaak, vanwege verkeer dat van meerdere kanten kan 
komen.

Het is een oud donker rommelig tunneltje dat geeft een onbehaaglijk gevoel. Ook de angst dat een andere 
verkeersdeelnemer je niet goed of te laat ziet speelt mee.

het is gek zeker als het donker is of met regenachtig weer

het is onker in tunneltje, richting zanderij is bij nacht te weinig licht

Het is smal en onoverzichtelijk.

het is te donker en te druk

het is te donker en vrij nauwe doorgang

Het is te donker, voordat je de tunnel in gaat, is het soms letterlijk zwart zicht, je bent even verblind.

het lijkt wel een getto, zeer onveilig gevoel icm verkeersveiligheid

het overzicht is lastig

het trottoir zou beter moeten worden onderhouden

het tunneltje is in zijn geheel gewoon achterhaald. De uitvoering en situatie voldoet geheel niet meer aan het 
huidige gebruik. Het is in deze buurt de enige doorgang zonder omweg en hierdoor veel gebruik.

Het tunneltje is smoezelig en vies. Er druipt altijd vocht en het kan veel netter. Heeft zeker wel een 
opknapbeurt nodig. Maak het netjes door de muren schoon te maken of gezellig met een muurschildering.

Het tunneltje is te donker, gedeelte bij de Duinweg voelt afgelegen (weinig sociale controle) en is slecht 
verlicht. Voelt daarom niet heel veilig.

Het tunneltje is te smal voor twee richting autoverkeer.  Wanneer twee bekenden met elkaar spreken in de 
tunnel is de situatie erg gevaarlijk.  De overgang van de lichte omgeving met de donkere tunnel werkt 
verblindend.
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Het tunneltje ziet er slecht, oud en vuil uit.

het voelt donker en onveilig aan

het voerpad is erg smal

het ziet er slecht uit

ik druf 's avonds niet alleen door tunnel voel me erg onveilig

Ik vind de omgeving in zijn geheel niet goed verlicht. In het tunneltje zelf oogt het donker, onprettig.

Ik vind het een vies, grauw tunneltje, er staan bij regen vaak grote plassen.

Ik voel me onveilig met kinderwagen, omdat ik daar over straat moet. De verlichting is niet goed. Ik merk 
dat ik er altijd doorheen ren, zodat ik er zo snel mogelijk weer uit ben.

In het donker is het als voetganger of fietser uitkijken

in het donker te weinig verlichting en het is er stil in de avond

in tunnel geen verlichting ook overdag te donker

in tunnel zelf niet voldoende verlichting, fiets en voetganger zijn kwetsbaar voor auto

is regelmatig hangplek voor jongeren

je komt uit een donker gat, vooral voor ouderen

je rijdt van licht in donker en dus zie je niets

je voelt je ongemakkelijk

jeugd in tunnel

kan best opknapbeurt gebruiken, water blijft er vaak in staan

kan veel betere verlichting in en buiten tunnel

kom er eigenlijk nooit 's avonds

kort geleden onderhoud was erg onhandig en mega herrie en je durfde er amper door

kruising na tunneltje is erg onoverzichtelijk, slechte verlichting

Laag tunneltje (NB. recent geaccentueerd met zwart-wit aan bovenkant)  Slecht verlicht zowel buiten als 
binnen  Armoedige uitstraling

m.n. Fietspad aan nw duinweg vanaf 206 geeft onvoldoende overzicht

maak tunneltje lichter en meer verlichting

mag wel opgeknapt worden en voor voetgangers onveilig zowel lopend en in het donker

matige verlichting, regelmatig behoorlijke plassen regenwater

matige verlichting, veel bochten voordat men er in rijdt

meer aandacht voor onderhoud
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meer licht

meer licht en breder voetpad

Meer verlichting en duidelijkheid over  voorrangsituatie

Meer verlichting geeft een nog beter overzicht in de tunnel.

Met name op donkere dagen is het zicht in het tunneltje erg beperkt.

mis vooral overzicht

Misschien bomen weghalen zodat er ruimtelijk zicht komt aan beide zijden van de tunnel

Misschien lichter verven zodat de zichtbaarheid beter wordt

misschien ronde spiegels zodat je kunt zien o er verkeer nadert

muren wit en veel fietsers die niet aangeven welke kant ze uitgaan

na buien wateroverlast en te smalle stoepen

na tunnel pas overzicht als je er helemaal uit brengt. Weinig ruimte om snel op situatie te anticiperen

Naar mijn idee is het al jaren niet onderhouden

nauwelijks verlichting/ veel te smalle stoepen

nee

niet goed verlicht

niet overzichtelijk

Niet voldoende overzicht omdat de auto's er door heen scheuren.

Nieuwe Duinweg erg onoverzichtelijk.

Om het verschil tussen de donkere tunnel en daglicht voor je ogen te kunnen "overbruggen" is goede 
verlichting essentieel.

onderhoud en duidelijke aanwijzing en hoogtebalken voor voertuigen mist

onderhoud is matig, graag bredere stoep, goed overzicht vanaf de auto wenselijk

onderhoud is net gedaan, verklchting slecht en regelmatig hangjeugd aan het roken

Onderhoud ondermaats.

onderhoud tunnel wateroverlast, kolken verstopt duurt dagen voordat het is opgelost

Onderhoud wordt er niet of nauwelijks gedaan, en als het geregend heeft staat de tunnel onder water. Uit 
de tunnel aan beide kanten teveel groen

onderhoud, er is wateroverlast. Max snelheid

onoverzichtelijk

Onoverzichtelijk als je richting zanderij gaat
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onoverzichtelijk, stoepen te smal, daardoor rommelt iedereen maar een beetje op de eigen manier

Onoverzichtelijke bocht Nieuwe Duinweg, slecht wegdek, veel regenwater op de weg hierdoor grote 
plassen, scooters scheuren va NW Duinweg zo de tunnel in.

onveilig gevoel door hangjeugd

onvoldoende verlicht, jongeren onder tunneltje, wassenaarseweg richting molentuinweg is ook heel onveilig, 
verkeer loopt snel vast ook gevaarlijk voor fietsers

op de dag voldoende verlichting 's avonds onvoldoende verlichting hierdoor zeer slecht overzicht

overdacht slecht zicht in tunnel . Er wordt te hard gereden vanuit zanderij 30km tunnel van maken , auto die 
van een fietstunnel gebruik maakt

overdag gaat de fietsverlichting automatisch aan

overzicht kan veel beter, onderhoud oogt verpauperd

overzicht niet al te best ivm verlichting. Bijv bord max 15 km zou kunnen helpen

overzicht slecht als het regent staat het snel blank, bestrating hobbelig, naar zanderij overzicht slecht

overzicht tunneltje uit nw duinweg slecht zicht

Paar extra led lampen zou geen kwaad kunnen

precies zoals aangegeven

problemen bekend bij gemeente

redelijk donker aan de klant van nw Duinweg, Rare hoek in weg nw Duinweg, geeft onveilig gevoel bij 
oversteken richting de zanderij

richting zanderij is overzicht slecht

rij niet veel in donker sowieso

roept een naargeestige sfeer op

rommelig onoverzichtelijk aan zuidroute door overstekende fietsers, voetgangers, met name zuide zanderij

rommilige, onoverzichtelijke aan zuidroute, bushalte op de hoek, overstekende fietsers, voetgangers, auto's

s avonds erg donker

s avonds ga ikniet meer daar onderdoor

Sinds de make-over is het iets beter.

slecht niet veillig wanneer je in het donker door de tunnel moet

slecht onderhouden brug als voetgangere te weinig ruimte

slecht onderhouden verlichting vaak kapot en weinig licht geeft 's avonds sociaal onveilig gevoel

slecht overzicht als je tunnel verlaat

Slecht overzicht bij verlaten tunnel
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slecht overzicht door donkere tunnel, veel verkeersstromen en aan beide kanten een bocht

slecht overzicht wat voor verkeer er aankomt aan beide kanten. Verkeer gaat snel door tunnel heen

slecht verlicht

slecht verlicht en onoverzichtelijk

slecht verlicht, donker/grauw, smalle voetpaden

slecht verlicht; vies door anti-graffiti; stoep is veel te smal; overal scheuren

slecht verlichting in de tunnel

slecht wegdek

Slecht wegdek. Op het recente onderhoud na, wordt er vrijwel nooit enig onderhoud gepleegd aan de 
tunnel.

slecht wegdek/ altijd regenplassen, wat voor fietsers en voetjangers onaangenaam is

slecht zicht als 1e het tunneltje inrijdt zie je eerst een donker gat allerleid troep hoopt zich op vooral door 
vuurwerk afsteken 's avonds wel onveilig gevoel

slecht zicht, donker, smal

slecht zicht, ook qua verlichting. Donker tunneltje, ziet er smoezelig uit

slechte verlichting

slechte verlichting en slecht overzicht maakt het sociaal onveilig

slechte verlichting en stenen zijn vies

slechte verlichting in tunneltje

Slechte verlichting. Onvoldoende overzicht of auto's inrijden. Tunnel ziet er slecht uit qua onderhoud

slechte/onvoldoende verlichting

smalle stoep

sociale veiligheid gaat samen met verkeersveiligheid

soms wel hangjeugd, is erg donker

Staan gewoon in de tunnel te praten Midden-Oosten de weg.

staat op de verkeerde plek, waardoor je het tunneltje pas op het laatste moment ziet

staat vaak water in tunnel aan beide kanten

stil donker sfeertje in tunnel, er is nooit iets gebeurd

stoeprand schuin af laten lopen zodat fiets er makkelijk op kan. Nu staan ze aan straat bij BvW

stop met negatieve beeldvorming over 'hangjeugd'

te donker
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te donker en hangjeugd aan de zijkant bij fietsenstalling

te donker in de avond, verlichting in de tunnel te zwak en rond de tunnel een onvelig gevoel

te donker in tunnel

te donker in tunnel en stoep te smal

te donker voor voetgangers en rolstoelhandbewogen

te donker, geen goed zicht de tunnel ingaand en uitkoend, geen normaal voetpad waardoor wandelaars op 
weg lopen. Erg onveilig

Te donker, Over de gehele lengte zou er verlichting moeten zijn. Bij veel zonlicht is het contrast zeer groot. 
Geen recent ervaring bij tunneltje in de donkere avond.uren.

te donker/slecht overzicht in tunnel

te smal, te onoverzichtelijk, te donker, te laag

te smalle rijweg, te malle stoep, verkeer komt links door de bocht

te veel verkeer en te smal en donker en aan Nieuwe Duinweg gelijk een bocht waardoor geen overzicht 
naderend verkeer

te weinig licht

te weinig licht, Wandelaar wordt niet goed gezien door automobilisten

te weinig ruimte voor voetgangers-fietsers, geen auto's meer

te weinig verlichting

te weinig verlichting in tunneltje, hangjeugd bij fietsenstalling

te weinig verlichting onoverzichtelijk

te weinig/slecht verlichting, stoep erg smal en voelt alsof je niet gezien wordt door auto's

Tegenkomend verkeer zie je te laat

Totale situatie is hard toe aan vernieuwing / verbetering.

tunnel 2 kanten onoverzichtelijk, verlichting is ouderwets, led is beter

Tunnel is donker, het inrijden gaat vaak snel (auto's rijden hard de bocht om) weinig zicht. Geen hangjeugd

Tunnel is gewoon donker, zie ook vraag 7

Tunnel is net opgeknapt

tunnel is te donker

tunnel is te donker verlicht

tunnel is te smal en te donker. Verbreden en meer verlichting graag

Tunnel is vies en donker. Stoep te smal.

tunnel niet meer van deze tijd is verbindingsweg tussen 3 wijken en we doen er niets aan. Schandalig
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Tunnel slecht verlicht, 3 lampen, slechts aan 1 kant.  Van Baron van Wassenaarlaan richting Nieuwe 
Duinweg geen overzicht of er links en rechts na de tunnel personen staan/lopen.

tunnel zeer regelmatig doelwit van individuen die vuurwerkbommen laten ontploffen

tunnels benauwd gevoel, donker

tunneltje is gewoon te smal voor voetgangers en fietsers

tunneltje is nodig aan een update toe. Oogt donker, vies en oud

Tunneltje mag weleens een upgrade krijgen...

tunneltje onveilig voor voetganger vooral

tunneltje voelt onveilig qua sfeer

tunneltje ziet er slecht en vervallen uit, ri b.v.wasnaarln slecht overzicht te zien, geen goed zicht op einde/
rand stoep

tunnetje geeft onprettig gevoel, vooral lopend

tunnettje is toe aan totale renovatie gelijk met aanpassingen N206. fiets en voetgangers onder de grond

uit tunneltje komen aan nw Duinweg is onoverzichtelijk

uitgang Nwe Duinweg is complex met afslag Zanderij, Fietspad 206 en bocht naar rechts

uitstraling kan gezelliger en veiliger

Vaak grote plassen water

vaak hangjongeren met drank of vuurwerk, luidruchtig, onderhoud slecht hogere tunnel met bredere 
voetpaden

Vaak hangjongeren; 's avonds slecht zicht; vaak mensen die zich zonder goede reden in de tunnel bevinden 
en daar blijven.

Vaak jongeren die met slecht weer in het tunneltje rondhangen

Vaak veel water na regen. Verlichtin kapot of zwak

Van alle kanten is er verkeer. Het is moeilijk in te schatten als verkeer van rechts komt. En alles gaat kriskras 
doorelkaar. Voor voetgangers is er te weinig ruimte.

van zanderij naar Baron van wassenaar slech overzicht

vanaf BvWlaan verkeerssituatie onoverzichtelijk, een gele/rode refecterende strook boven tunnel beter dan 
zwart/wit

vanaf fietspad n206 regelmatig elec fiets met hoge snelheid naar beneden en moeten invoegen op weg bij 
tunneltje, weinig zicht zeer gevaarlijk

vanuit Baron iets minder uitzicht

vanuit de auto met de lichtinval overdag is de tunnel soms onveilig

vanwege slecht overzicht met oversteken aan beide kanten tunnel, helemaal voor kinderen vanwege de 
sleche verlichting
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veel gebruik van vuurwerk

veel hangjongeren bij fietsenstalling en in tunneltje

Veiligheid voor voetgangers en fietsers is slecht vanwege het autoverkeer, die veel te hard rijden en het zicht 
is slecht vanwege het overzicht op de wegen. Het onderhoud is slecht vanwege het voetpad.

Verkeer van de noordkant van beide kanten van de tunnel heeft vaak te laat door wat er in de tunnel 
gebeurd.

verkeersituatie aan. Nieuwe Duinweg kan beter

Verkeersoverzicht aan de nieuwe duinweg kant is slecht.

verkeersveiligheid gaat voor sociale veiligheid

verlcihting overdag slecht

verlichting

verlichting aanwezig maar zwak niet voldoende, overzicht, onduidelijk wie voorrang heeft, zeker bij nieuwe 
duinweg, voorrang verlenen BvW kan lastig als je op een helling staat en de auto's van rechts slecht kan 
zien. Onderhoud: tunneltje loopt met regen vaak onder, veel plastic op de weg, soms niet schoon, 
zwerfafval

Verlichting doet het vaak slecht, aan de kant van de nieuwe duinen is bijna geen verlichting.

Verlichting in de tunnel is slecht.

Verlichting in en buiten het tunneltje kan veel beter, bijv. met bewegingssensor in de tunnel

verlichting in het tunneltje is te zwak en de putten zijn vaak verstopt als het hard regent

verlichting in tunnel en beide zijde slecht. Heldere verlichting . Overzicht is slecht met haakse bocht aan 
zanderij en bosage aan andere zijde. Onderhoud is hard nodig, beton brokkelt af

verlichting in tunnel en kant Nw Duinweg slecht en onoverzichtelijk als je hieruit fiets (zelfde kant)

verlichting in tunnel kan beter zeker met ledtechnologie

verlichting in tunnel kan beter, helpt misschien als het licht geverfd zou zijn

verlichting in tunneltje is zeer matig!  aan de nieuwe duinweg onvoldoende!

verlichting is bagger slecht, onderhoud kan veel beter

verlichting is het enige wat mist

verlichting is matig, onvoldoende overzicht bij in en uit komen tunnel

Verlichting is minimaal

Verlichting is niet erg helder. De voorrangssituatie tussen fietsers op het kruispunt aan de zijde van de 
zanderij zorgt weleens ervoor dat fietsers botsen. Dit heeft niets met het tunneltje te maken maar met name 
wielrenners die hier niet afremmen. Dit heeft vorige nog plaatsgevonden. Wielrenners die claimen voorrang 
te nemen van zowel de N206 af als vanaf de baron van wassenaarlaan.

verlichting is niet oke, levert gevaarlijke situaties op
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verlichting is slecht slechts 2 lampen aan 1 kant, bij veel zonlicht rijd je een donker gat in

Verlichting is te weinig

verlichting is te zwak

verlichting is te zwak, Je rijdt tegen het licht in en dan is de tunnel donker

Verlichting is zeer onvoldoende. Tevens het fietspad langs de school. Dat is helemaal zeer zeer zeer slecht 
slecht slecht!!!

verlichting is zeer slecht

Verlichting kan altijd beter zeker als het om hangjeugd gaat. Geeft een onprettig gevoel, zeker voor mensen 
die avond/nachtdiensten draaien (o.a. verpleging)

verlichting kan beter

verlichting kan beter, eventueel spiegels voor meer overzicht of stoplicht/eenrichtingsverkeer

verlichting kan beter, hangjeugd houdt daar ook niet van

verlichting kan beter, lampen die er nu hangen zijn oud en verlichten het tunneltje amper

verlichting kan beter, wasterafvoer slech

verlichting matig

verlichting moet beter/meer licht

verlichting moet helder zijn

verlichting moet veel beter, lichte muren

verlichting richting nieuwe Duinweg matig

Verlichting richting zanderij, nieuwe duinweg kan beter

verlichting slecht in afgelegen gebied

verlichting slecht vooral omdat fietsers veel zonder licht rijden

verlichting slecht vooral overdag, hangjeugd zal toenemen als autoluw wordt

verlichting slecht, donker, nat, putten vol met afval, vaak glas en troep, geen goed zicht, vaak hangjeugd, 
slopen fietsen

verlichting te zwak, onderhoud slecht, blijft vaak water staan

verlichting tunneltje en baron van Wassenaarlaan kan beter

verlichting tunneltje onvoldoende en ook staat van onderhoud gezien het wateroverlast

verlichting zeker op trottoir slecht onvoldoende

verlichting, te smal, geen trottoir, onveilig op alle aspecten

verouderd met slecht wegdek, plassen bijven liggen
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vervelend als er een groep jongeren staat. Je moet de weg op om ze te passeren. Dit is niet veilig en laten 
veel zwerfafval achter

vind ik te donker

Voetgangers (met kinderwagens) lopen op de straat. Verkeer passeert van 2 kanten.

voetgangers slecht te zien, zeker in avond en slecht overzicht, slecht onderhoud

voetgangers, scootmobiels niet goed/tijdig zichtbaar

voetpad is erg smal

voetpad te smal

voetpad te smal

voetpad te smal voor kinderwagens en rolstoelen, blijven lang plassen liggen

voetpad vanaf de Nieuwe duinweg aan de zijde van de sportschool is een lange gevaarlijk oversteek zeker 
met twee hondjes dan heb je vier paar ogen nodig.

voor voetgangers en fietsen gevaarlijk

voor voetgangers gevaarlijk smal voetpad

voor voetgangers klein trottoir, rare knik in rijrichting Zanderijweg

vooral 's avonds onveilig gevoeg

Vooral als het donker is, voel ik me onveilig. Bovendien kan ik slecht zien in het donker wat het nog 
moeilijker maakt.

vooral in avonduren hangjeugd en kapotte flesjes, meer ledlicht in tunnel, meer controle

vooral vanuit de richting Baron van Wassenaarslaan naar Zanderij onoverzichtelijk kruispunt

vrachtauto's niet toelaten

vrij donker 's avonds

vrij donkere tunnel

vroeger bruik allen voor tractor naar zanderij nu hele woonwijk

vuurwerk

vuurwerk afsteken door jeugd

Waar komt de hangjeugd ineens vandaan?   De plaatsing van de lantaarns is dusdanig dat wanneer je het 
tunneltje in rijdt, je een donder hol in rijdt. De inrichting van de tunnel is ook onduidelijk. Er is niet duidelijk 
wie waar mag rijden.

Waarom Besso en niet de Wethouder?????

wandelpad te smal uitkijken auto doorgaat

wateroverlast en soms hangjeugd met vuurwerk

Wegdek is slecht, onhandige bocht als je uit tunneltje komt en je moet richting Zanderij.
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weinig goed zicht

weinig hangjeugd

weinig licht

Weinig licht, onoverzichtelijke bochten bij uitgaan/ingaan tunneltje, algemene staat van tunneltje is 
verpaupert

weinig ook voor mensen met rollators

weinig overizcht als je riching zanderij gaat zeker op de fiets

weinig overzicht

weinig overzicht, smal, tunnel laag

weinig ruimte (smal trottoir) en slecht zicht (tegenlicht)

weinig verlichting aan kant van de Nieuwe Duinweg, aan kant Nw Duinweg slecht overzicht op 'kruispunt'

weinig verlichting, kinderen van 13 en 16 ervaren tunnel sowieso onveiliger, verlichting stuk naar Zanderij

Weinig verlichting, slecht overzicht na uitrijden tunnel

Weinig verlichting. Donker tunneltje zelfs overdag

weinig zicht op de uitgangen. Beide uitgangen krijgen van 3 kanten verkeer

Welke vraag gaat specifiek over sociale veiligheid?

wg in tunnel te ongelijk, moeilijk lopen voor voetgangers

Zeer donker in het tunneltje daar door slecht zicht en de overige gebruikers slecht zichtbaar.

zeer onoverzichtelijk om er als voetganger doorheen te gaan

zeer onoverzichtelijk, tegemoetkomend verkeer niet te zien

zeer slecht verlichting

Zeer summiere verlichting

Zelfde redenen als vorige vraag

zicht vanuit de nw duinweg niet optimaal als er met hoge snelheid wordt aangereden

zie antwoord bij 7 onderhoud is slecht en er is regelmatig hangjeugd die blowt

Ziet er verouderd uit

Zoals al gezegd, door het smalle voetpad mis je voldoende overzicht, de voorgang naar de nieuwe Duinweg 
is onoverzichtelijk door de bocht met een kruising en direct daarna het fietspad wat weer aansluit op de 
Nieuwe Duinweg.

Opmerkingen Sociale veiligheid

54



VRAAG 6 FIETSENQUÊTE: HOE ERVAART U HET TUNNELTJE: SOCIALE VEILIGHEID 

Opmerkingen Verbeterpunten en aanpassingen aan tunnel
Het onderhoud vinden wij onvoldoende. Bijvoorbeeld de waterafvoerput (trottoirbreed) bovenaan zit altijd 
vol met zand en daardoor loopt de zandmodder langs de stoep naar de eerstvolgende put onder in de 
tunnel. Graag zien we de waterafvoerput vrijgemaakt van zand
Je ziet niet goed of er verkeer aankomt ivm bochten aan beide kanten

Te weinig licht in tunnel.  Geeft geen goed gevoel
de verlichting is in de tunnel uiterst ontoereikend ook over dag met scherp invallende en laaghangende zon 
als je ri Zanderij rijdt
Zie bij vraag 6.

Ik vindt het echt nuttig dat dit tunneltje er is voor alle vervoersmiddelen.

Auto’s denken dat ze hard moeten rijden

Het is een zeer onoverzichtelijk kruispunt. De tunnel is slecht onderhouden evenals het wegdek.

Heb ik al benoemd

Je kan moeilijk zien wat er in het tunneltje voor verkeer aankomt. Dat is niet prettig.
tunneltjes zijn nooit prettig omdat er vaaK GLAS LIGT waardoor ik kans loop een lekke band te krijgen heel 
naar want ik kan zelf geen banden lappen
Meer lichtopbrengst per armatuur.  Muren opvrolijken, lichter kleur.
Vlak voor en na de tunnel zitten kruispunten, de tunnel maakt het zicht op deze kruispunten (en het overige 
verkeer) minder goed
Als verlichting beter is dan is veiligheid ook beter omdat je minder een donker gat in rijdt en daardoor ander 
niet goed ziet
Slecht verlichte tunnel

Te donker in de avond en daardoor onoverzichtelijk

Er staan vaak jongeren bij de fietsenstalling. Daar heb je slecht zicht op. Verlichting moet ook beter.

Verlichting te weinig

Erg donker en als er snel gereden wordt is het onoverzichtelijk

Soms als de school uitgaat

Zoals eerder aan gegeven.

Zie vorige toelichting
Er is geen sprake van een sociaal onveilige situatie onderbouw dat als onderzoeksbureau nu eers zelf maar 
eens!
Sociale veiligheid staat er niet bij

Slecht overzicht
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VRAAG 10: TOELICHTING OPENHOUDEN OF SLUITEN VAN TUNNEL VOOR AUTOVERKEER 

Wat ik hiervoor al aangaf. Ook de onoverzichtelijke wegen/kruispunten aan beide zijden van de tunnel 
dragen niet bij aan verkeersveiligheid. M.n. de straat vanuit de Zanderij zou m.i. eenvoudig veiliger 
aangepast kunnen worden. Voetgangers/kinderwagens moeten het maar uitzoeken als ze de tunnel 
uitkomen. Onbegrijpelijk.
Tunneltje wordt nogal bij slecht weer gebruikt als schuilplek voor jongeren . Plus het wordt ook vaak 
gebruikt als makkelijk tussendoortje als het te druk is op de zeeweg

Opmerkingen Verbeterpunten en aanpassingen aan tunnel

Opmerkingen Openhouden of sluiten tunnel voor autoverkeer

Tunnel uitdiepen voor vracht verkeer . De tunnel is een belangrijke verbinding en moet blijven.  Eigenlijk 
moet deze totaal aangepast worden naar deze tijd

"Er moeten verkeerskundige aanpassingen komen waarbij het voor voetgangers en fietsers veiliger wordt". 
Dit kies ik omdat ik niks anders kan kiezen. De tunnel is niet het probleem.

1 kant troittoir

af te sluiten voor de auto's gevaarlijk voor fietsers en voetgangers
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afsluiten auto's veiliger voor fietsers en voetgangers

afsluiten autoverkeer. Auto's zijn ruime alternatieven

Afsluiten betekent meer verkeersbelasting voor de rest van katwijk

afsluiten is onzin, de n206 vormt al een tweedeling van het dorp

afsluiten vanaf chinees (of eerder) tot viaduct Zewweg of Do-Do voor de prov weg

afsluiten veilig maken voor fietsers en voetgangers

afsluiten voor auto

afsluiten voor auto, voorkomen sluipverkeer,

afsluiten voor auto's

afsluiten voor auto's  maakt het veilig voor langzaam verkeer

afsluiten voor autoverkeer

afsluiten voor autoverkeer zal veiliger zijn

Afsluiten voor autoverkeer, auto's kunnen via Calloaweg Zeeweg rijden. Verkeer door tunneltje is 
bestemmings of sluipverkeer.  Voor beiden zijn er alternatieven. Korte afstanden met de fiets zijn prima te 
doen.

afsluiten voor autoverkeer, maar geen betonblokken plaatsen

afsluiten voor autoverkeer, veiliger

afsluiten voor autoverkeer/ontmoedigen autogebruik/sluiproute afschaffen/sowieso vrachtverkeer verbieden

afsluiten voor vrachtverkeer

afsluiten voor vrachtverkeer, wel personenauto's ivm bereikbaarheid van school

afsluiten wordt het voor fietsers en wandelaars veiliger.

afsluiten zorgt voor veel meer verkeer Nieuwe Duinweg

afsluten zorgt voor een rustiger verkeersbeeld

alle verkeer aanpassen aan bestaande situatie

alleen autoverkeer, geen vrachtwagens, busjes

Alleen bestemmingsverkeer ander verkeer zoveel mogelijk ontmoedigen zoals vrachtverkeer.

alleen fietsers en voetgangers door tunnel

alleen te hoge bestelauto's geven problemen

alleen voor fietsers en voetgangers

als auto's geweerd worden u-bocht maken bij de N206 bij de chinees. Veilig is het belangrijkst

als auto's mogen dan maatregelen voor snelheidsbeperking

Opmerkingen Openhouden of sluiten tunnel voor autoverkeer
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Als de andere wegen voldoende bereikbaar/niet afgesloten zijn, dan is autoverkeer door het tunneltje niet 
nodig.

als de tunnel afgesloten wordt voor auto's zou ik dit hinderlijk vinden. Als ik met de auto naar Rijnsburh wil 
moet ik omrijden

Als de tunnel gesloten wordt voor autoverkeer is er tussen Katwijk ad Rijn en Katwijk aan zee nog maar een 
logische weg, nl. via de  Rijnstraat (of Commandeurslaan) en de Zeeweg. Deze wegen zijn in de spits al te 
druk.

Als de tunnel wordt aangepakt kunnen er auto blijven rijden en dan is één richting verkeer voor auto's een 
goede optie

Als de veiligheid gegarandeerd kan worden voor voetgangers, mindervaliden en fietsers is het belangrijk dat 
autoverkeer (als gast) door kan rijden. Je moet hier al ruim voor het tunneltje aanpassingen doen in de 
wegen zodat de vaart eruit gaat.

als er autoverkeer doorheen moet dan eenrichting anders nog geen ruimte voor fietsers en voetgangers

als er wordt gezorgd voor veiligheid dan prima als auto's blijven

Als het tunneltje de Huidige breedte behoudt, dan zorgen voor goed toegankelijke en begaanste trottoirs en 
fietspad en een smalle rijbaan waar maar een auto tegelijk het tunneltje door kan. Als de tunnel wordt 
verbreed dan is er genoeg ruimte om aan beide kanten een trottoir te maken een fietspad en een rijbaan in 
beide richtingen. Vrachtwagens en busjes weren. Aan beide zijden van de tunnel zijn geen winkels in de 
directe omgeving.

als het veiig kan kan iedereen erdoor

Als het veilig genoeg is voor het kleine verkeer (jeugd naar scholen), kunnen auto's blijven.

Als het veilig wordt gemaakt,  dan kan al het verkeer er doorheen, dan is iedereen tevreden.

Als je het afsluit moet je veel te ver omrijden om in bv Rijnsburg te komen

als je naar de zanderij/koestal wil is het wel erg omrijdenmet de auto

Als je uit de zanderij boodschappen wil doen bij winkels als coop,kluswijs,de uiver enz doe je dat niet meer 
want is dan makkelijker om naar een andere winkel te gaan.  Dus slecht voor de lokale ondernemers

als sluiproute als molentuinweg vast staat

als tunnel open is hoef je niet om te rijden

als tunnel wordt afgesloten voor autoverkeer dan onndig hogere belasting zeeweg en Rijnstraat vanwege 
beperkt aantal alternatieve routes

alt route te ver om, dus open voor auto's

alternatief omslachtig (Westerbaan) via Bosplein niet veilig. Nw. Duinweg niet veiliger ivm school

alternatieve route 1,5 km langern, dus openhouden alle verkeer

Alternatieve routes moeten bekeken worden, de tunnel is te smal voor alle verkeersstromen, school en 
dorps verkeer is/(zou moeten zijn) voornamelijk fietsen. Een gedeelde oplossing met fietsen en verbrede 
voetpaden lijkt haalbaar.

Alternatieven zijn heel onhandig

Opmerkingen Openhouden of sluiten tunnel voor autoverkeer

58



andere routes te ver om

anders drukker op andere uitvalswegen van zanderij

Anders komt druk op Bosplein te liggen

anders omrijden

anders te druk op de overvolle wegen zoals nieuwe Duinweg

Anders vanuit de Zanderij maar 2 uitgangen. Mogelijk dan minder verspreiding van verkeer mogelijk!

Anders veelmeersluiproutes

aotoverkeer door het tunneltje voelt omveilig. Zonder auto's voel je je als fietser veiliger

asfsluiten voor autoverkeer, veel onveilige situaties

auto moet gebruikt worden, anders veel omruiden slecht voor milieu

auto: te veel omrijden

Auto's kunnen de doorgaande weg gebruiken

auto's kunnen via de zeeweg, dit wordt te vaak als sluiproute gebruikt

auto's passen daar niet bij

auto's prima mits snelheid aangepast wordt

auto's rijden te hard

auto's wel door tunneltje anders veel autoverkeer via neuwstraat

auto's weren wordt gebruikt als sluiproute door koeriersdiensten

Autoluw maken zorgt voor meer veiligheid en rust

autoluwe wijken verhogen de verkeersveiligheid , voldoende alternatieven

Autoverkeer gevaarlijk voor voetgangers

autoverkeer handhaven anders veel meer verkeer via horizonschool en zeeweg

autoverkeer onveilig, kan makkelijk stukje omrijden, wordt vaak sluiproute met opstoppignen

balk met ketting voor busjes

Belangrijk voor de bereikbaarheid van de drie wijjen is volledig gebruik vd tunnel. Ook is het vriendelijker 
voor het milieu ipv omrijden via andere route om tot hetzelfde punt te komen

Belangrijk voor lokale bereikbaarheid naar katwijk a/d rijn en zanderij, anders veel druk via andere wegen!

belangrijk voor scholen

belangrijke doorgang ook als vrouw avonds met de auto

belangrijke korte verbinding tussen wijken

Belangrijke ontsluitingsweg voor en tussen de aangrenzende wijken

Opmerkingen Openhouden of sluiten tunnel voor autoverkeer
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belangrijke veel gebruikte verbinding tussen dorp en zanderij

belangrijke verbinding

belangrijke verbinding ook voor najaarsfeesten

Belangrijke verbinding tussen de wijken, ook voor bereikbaarheid scholen en winkels bosplein

Belangrijke verbinding tussen dorpskernen.

Belangrijke verbinding tussen Zanderij en andere kant; sociale functie; winkels/supermarkt; ook naar 
bushalte Calaoweg essentieel dus ook voor mobiliteit/ naar werk belangrijk.

belangrijke verbinding tussen Zanderij en Molenwijk

belangrijke verbindingsweg en als ruimte te kort is dan alleen voor fietsers

belangrijke verbindingsweg tussen de dorpen niet afsluiten voor autoverkeer

belangrijke verbindingsweg. 1 richtingsverkeer een tussenoplossing

belangrijkste toegangsweg  en veilig, bij bosplein onveilig

ben slecht ter been en heb auto nodig

beperkt autoverkeer is wel nodig. Eenrichtingsverkeer

Bereikbaarheid continueren  voor Katwijk aan de rijn

bereikbaarheid van tunnel is belangrijk

beste verbinding voor autoverkeer tussen zanderij en Katwijk Binnen. Omrijden is milieuonvriendelijk en 
belastend voor N206

beter aangeven voor hoge auto's

beter verlicht dan is het prima

beter voor milieu anders moet je omrijden

betere verkeersstroom naar/van Katwijk Rijn

bij sluiting ontstaat drukte en onveilige situaties Zanderij

borden en verlichting

Bovenstaande vragen hebben niks te maken met de situatie waarmee het tunneltje in het nieuws komt, het 
enige wat veranderd moet worden is een beveilig om te voorkomen dat vrachtwagen niet meer onder het 
tunneltje door kunnen.

bredere trottoirs en breed fietspad met goede verlichting. Bij afsluiting voor auto's wel betere uitgang vd 
zanderij bij Bosplein aanleggen

dan krijg je veel sluipverkeer door de zanderij en is voor kids niet meer veilig

De - om welke reden dan ook - van auto afhankelijke inwoner moet op een makkelijke manier aan de 
andere zijde, in de andere wijk kunnen komen. Dit korte lokale (bestemmings)verkeer ontlast daardoor de 
doorgaande Zeeweg, Koningin Julianalaan en Westerbaan. En wellicht de wijk Zanderij.

De auto,s zijn een gevaar voor de voetgangers en fietsers

Opmerkingen Openhouden of sluiten tunnel voor autoverkeer
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de fietspaden moeten breder en het vrachtverkeer mag er niet meer door. Betere verlichting erin dan is het 
opgelost

de mensen zijn het zo gewend dat iedereen behalve vrachtverkeer erdoor kan. Waarom moet er altijd 
veranderd worden

De omrijd route is aanzienlijk, bijvoorbeeld voor boodschappen bij de Coop (2km extra en niet 
comfortabeler

De periode van afsluiting gaf rust in het gebruik van de tunnel en minder autoverkeer op de baron van 
Wassenaerlaan. Ik zie regelmatig auto verkeersdeelnemers die zich ergerend een weg langs fietser wurmen. 
Dit was minder bij de afsluiting en daarom een stuk veliger voor de vele fietsers.

De straten aan de Rijnkant zijn niet geschikt voor doorgaand verkeer. Autoverkeer kan makkelijk via andere 
routes, maakt qua snelheid niet veel uit.

de tunnel is een belangrijke verbinding tussen twee delen van katwijkl

De tunnel is veel te smal om alle vervoersmiddelen er door te laten rijden en het overzicht vanuit de 
omliggende straten is zeer slecht.

De tunnel moet zeker open blijven voor auto's. Want vanuit de Zanderijk is de tunnel een prima verbinding. 
Alleen zouden vrachtauto's verboden moeten worden. Dat geeft namelijk heel vaak problemen.

dicht voor auto

dit betekent voor mij meer omrijden en geeft drukte op andere ontsluitingsmogelijkheden/wegen

dit is de beste en snelste verbinding met katwijk a/d rijn grootse onzin om deze af te sluiten van auto's

Dit is een belangrijke route van verschillende wijken. Als het tunneltje dicht gaat moet je omrijden dit kost 
dus tijd en is slechter voor het milieu.

Dit is een belangrijke verbinding tussen zanderij en tranedal, verder is het veilig genoeg iedereen uit de buurt 
weet hoe de situatie in de tunnel is en anticipeert daar op. Daarom met betere verlichting voor meer 
overzicht tunnel open laten voor alle verkeer en een hoogte balk er voor voor hoge voertuigen.

door afsluiting stimuleer je wandel en fietsverkeer op korte afstanden

door auto;s niet veilig voor fietsers en voetgangers

door bouwwerkverkeer weg door koestal smal

Door nieuwe fietspad langs overduin neem ik nu de andere tunnel bij molentuinweg maar daar is het voor 
fietsers die uit de tunnel komen richting zanderij een zeer onoverzichtelijk fietskruispunt!!!! Al drie keer bijna 
op een scooter gereden.

Doordat er auto's door het tunneltje mogen is de situatie gewoon onveilig voor de rest van het verkeer. Dus 
mij lijkt het beste om de auto's te weren en de stoepen aan beide kanten te verbreden en een fietspad/
snor,brommer foorgang in het midden

doorgang te smal, trottoir te smal en met zon vanuit het westen als fietser totaal geen zicht als je de tunnel 
inrijd.

Een bredere tunnel maken zodat het autoverkeer niet alleen over de zeeweg hoeft,

een goed verlichte tunnel voor voetgangers en fietsers lijkt mij voldoende

Opmerkingen Openhouden of sluiten tunnel voor autoverkeer
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Een richting verkeer voor automobilisten zodat er een soort weg kan worden gemaakt zoals in het Katwijkse 
bos, fietsen en automobilisten zijn dan aan elkaar gelijk. Rijrichting van de Baron Van Wassenaarstraat naar 
de Zanderij zodat deze ook weer aansluit met het één richtingsverkeer van de Nieuwe Duinweg.

een uitgangsweg uit de zanderijk

eenrichtingscerkeer motorvoertuigen vanaf Baron van Wassenaarlaan naar Zanderij

eenrichtingsverkeer

eenrichtingsverkeer

eenrichtingsverkeer nw Duinweg naar Baron v Waasenaarlaan

eenrichtingsverkeer richting het W.

eenrichtingsverkeer van Zanderij-Baron van Wassenaarweg

eenrichtingsverkeer voor auto's

Eenrichtingsverkeer voor auto’s. Trottoirs verbreden

eenrichtingverkeer zou de situatie voor de auto al een stuk veiliger maken vooral voor de schoolgaande 
jeugd

enige goede verbinding tussen Katwijk aan de rijn en Zanderij/Koestal

Er is geen noodzaak om deze voor auto's af te sluiten.

Er is geen vergelijkbare alternatieve route voor de auto

er komt niet extreem veel autoverkeer door vooral bestemmingsverkeer

Er wordt door alle verkeerssoorten veel gebruik gemaakt van de tunnel. En daar is dat tunneltje niet op 
berekend. Zeker als voetganger en/of fietser zit je vaak (bijna) klem. En i.h.k.v. terugdringen auto's; sluit af 
voor dat soort verkeer. Er zijn toch genoeg alternatieven voor auto's.

Er wordt veel gebruik van gemaakt

er zijn alternatieven voor de auto

Er zijn altijd al auto’s doorheen gegaan en dat is altijd prima gegaan, dus waarom het nu aanpassen

Er zijn genoeg  mogelijkheden om met de auto  op de plaats van bestemming te komen. Ik kies er wel voor 
om er een bewegende afzetting te plaatsen zodat hulpdiensten er wel doorkunnen

Er zijn genoeg mogelijkheden om via een andere weg met de auto de Zanderij te bereiken.ik ben er voor om 
het tunneltje af te sluiten voor autoverkeer

er zijn niet genoeg andere routes voor auto's

Er zijn te weinig verbindingswegen naar de zanderij en de koestal. De Rijnstraat en de zeeweg zijn vaak heel 
druk, vooral in de zomer

ervaar het als onveilig

Ervaar het als zeer onveilig met al die auto's

extra mogelijkheid voor ontsluiting bij verkeersproblemen
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extra route om autoverkeer te spreiden

fiets prioriteit geven

fietser, voetgangers, rolstoelgebruikers, hebben totaal geen ruimte en komen voortdruend in de knel door 
autoverkeer

Fietsstraat van maken, auto dan te gast../ versmallen voor auto's

fietsverkeer stimuleren, er zijn alternatieven voor de auto via veilige wegen

fijne manier om uit de wijk te komen

fijne snelle route voor bewoners

fijne verbinding en scheelt omrijden

fijne verbinding naar Katwijk Rijn en n206 en Rijnsburg

geen auto's genoeg alternatieven

Geen auto's meer door het tunneltje , tunnel is daar te klein en te smal voor. Hierdoor behoeft de aansluiting 
provinciale weg op de wassenaarseweg extra aandacht. Hier staan lange rijen met auto's om de wijk 
tranendal in te kunnen rijden

geen auto's/wel fietsers en scooters/geen motoren/ brede stoep/ betere verlichting

Geen idee wat beter is

geen mening

geen problemen met auto

geen sluipverkeer meer zeeweg open en school hier geen last van, betere signalering vrachverkeer

geen vrachtauto's in tunnel

geen vrachtauto's meer door de tunnel

geen vrachtverkeer (hoge) busjes

geen vrachtverkeer dus eerder waarschuwen, openhouden voor auto's ivm sociale cohesie

geen vrachtwagens door tunneltje, eerder waarschuwen open houden ook voor personenauto;s ivm sociale 
cohesie en lange omrijroutes

geen vrachtwagens toestaan

geen vrachtwagens, fietsparkeerplaats verplaatsen

gekeken zou kunnen worden naar bredere voetpaden in combinatie met een 'fietsstraat' waarop 
autoverkeer in één richting is toegestaan. Richting afhankelijk van voorkeur circuit

gesloten voor auto's

geverfde blokken boven tunnel

Gewoon omdat deze al jaren bestaat en er bijna geen ongeluk plaatsvindt.

gewoon open blijven voor auto's anders te ver omrijden
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gewoon open houden van al het mogelijke verkeer. dit vermindert drukte op de zeeweg

gewoon open houden voor auto's

Gewoon open laten voor auto's

gewoon open zodat zanderij en koestal goed te bereiken zijn

gewoon te smal voor al het verkeer dus zeer onveilig voor voetgangers

Gezien de afmetingen van het tunneltje,  ligt het voor de hand om auto's te weren. Echter gezien de 
verkeersproblematiek in Katwijk aan den Rijn, en dan met name in de Molentuinweg,  kan deze route voor 
auto's niet gemist worden. Afsluiting van het tunneltje leidt tot een nog grotere druk op de kruispunten, 
waar het nu al regelmatig een chaos is. Denk hierbij ook aan de veiligheid voor fietsers bij het kruispunt 
Molentuinweg/Wassenaarseweg/Tulpstraat. Nu moet je als fietser al met gevaar voor eigen leven tussen de 
auto's door oversteken. En dat wordt dan nog erger als al het autoverkeer dat nu door het tunneltje rijdt 
ook via deze route moet rijden.

gezien problemen rondom sandtlaan/molentuinweg/206 niet opgelost worden blijft men sluipverkeer door 
katwijk Rijn houden

goed om autoverkeer te spreiden

goede verbinding

goede verbinding naar Katwijk Zee

goede verbinding ontlast ook Rijnnstraat

goede verbinding tussen de wijken, auto's en motoren stapvoets, 'te gast'

goede verbinding tussen twee wijken

graag openhouden , omrijden is lastig en vertragend

graag openhouden ideale route tussen verschillende wijken

Graag openhouden voor auto verkeer. Omrijden via N206 of Boslaan kost veel tijd en veroorzaakt ook weer 
extra drukte wat vooral op de Boslaan zeker niet wenselijk is.

graag openhouden voor autos ivm buurtbewoners, we hebben daar al genoeg voor omgereden helaas

graag openhouden voor bereikbaarheid Zanderij

graag openhouden, alternatieve routes zijn te omslachtig

graag voldoende ruimte  maken voor wandelaars. Auto gebruik verminderen maar niet afsluiten.

Handig

handig ook met auto door tunnel

het alternatief is ver om.

Het andere deel van Katwijk-Binnen en Rijnsburg worden moeilijker bereikbaar.

het autoverkeer uit zanderij dient te wijk via de Westerbaan te verlaten
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Het enige probleem zijn aanrijdingen met te hoge autos  Verder nooit ongelukken geweest in verleden. 
Rustig rijden dan gebeurt er niks.

Het gedrag van mensen maakt het soms onveilig. Er zijn overal in Nederland minder veilige situaties. Daar 
leren kinderen ook van.

Het is  niet overmatig druk met auto's

het is al jaren prima zo

Het is de enige directe verbinding tussen de Zanderij en de dorpskern van Katwijk aan den Rijn.

het is de enige verbinding met katwijk binnen, toen het tunneltje dicht was het lastig om via de omwegen 
overal te komen.

Het is de verbinding van de zanderij met Katwijk a/d Rijn. vanuit Rijnsburg moet ik onnodig in de file staan 
(sandtlaan) vanwege de teveel aan kruispunten bij de N206. Via tunneltje kan je dan sluiproute nemen de 
zanderij in.

het is een belangrijke doorstroompunt voor auto's en fietsers als je dat afsluit belemmert dit doorstroming 
wijk zanderij

het is een belangrijke verkeersader, die het logistiek mogelijk maakt om goed de kinderen naar school te 
brengen en daarna eenvoudig door te rijden naar het werk

Het is een drama om steeds een eind om te moeten rijden als het tunneltje dicht is. Daarnaast word het 
veel drukker op de zeeweg en westerbaan als de tunnel voor auto/motor verkeer gesloten word.

Het is een fijne verbindingsweg voor auto's om van a naar b te gaan. Wanneer het dicht is, heb je gemerkt 
dat het op andere plekken ook weer drukker wordt.

Het is een goede verbinding tussen tranendal en zanderij

Het is een levens-ader in de wijk!!!  Zeer belangrijk zeker voor bewoners die slecht mobiel zijn!

het is een mooie tussenroute, helemaal omrijden is niet nodig en duinvallei blijft mooi bereikbaar

Het is een praktische verbinding als je richting het Heen wil.

het is een sluiproute voor auto's. Er zijn meer (en betere mogelijkheden voor auto's

het is een snelle doorgang van zanderij naar katwijk binne

Het is een snelle route, dus het tunneltje moet gewoon open blijven voor auto's. Anders moet er helemaal 
omgereden worden. Dat is slecht voor het milieu.

Het is een toegangs/uitvalsweg voor bewoners( bezoekers) van met name de Zanderij. Daarbij: ambulances 
ed! Misschien wel afsluiten voor vrachtverkeer en dat duidelijk aangeven.

Het is een van de weinige verbindingen tussen beide wijken.  Winkels en scholen in Katwijk a.d. Rijn zijn 
slecht bereikbaar als alles omgeleid moet worden via N206. Lijkt me voor de middenstand ook niet 
aantrekkelijk

Het is een verbinding tussen twee wijken

Het is er niet ontzettend druk wat betreft auto's, dus het hindert mij op het moment niet. Zolang het veiliger 
wordt voor voetgangers/fietsers en tegelijkertijd niet aantrekkelijker wordt voor auto's, denk ik dat het 
tunneltje erop vooruit gaat.
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het is gevaarlijk voor fietsers en voetgangers

Het is gewoon prettiger dan met de auto langs de toch al zo drukke Zeeweg, het spreidt de verkeersdrukte.

het is niet te doen om het af te sluiten. De andere wegen zijn dan te druk, file. Wel vrachtauto's weren

Het is nu een route om af te snijden en dus vooral met haast gebruik van te maken. Het is daar niet voor 
geschikt. In lijn met de focus op betere fietsverbindingen is het logisch deze af te sluiten

het is onveilig voor voetgangers en fietsers. Auto's kunnen ook even omrijden. Ze kunnen beter de fiets 
pakken voor zo'n klein stukej

het is ook al zo druk als je via n206 naar rijnstraat rijdt

Het is prettig om als aanwonende door de tunnel te kunnen met de auto. Maar omrijden is ook geen 
probleem en went. De veilig voor voetgangers en fietsers staat voorop. Allerbeste zou een verbreding zijn of 
een speciale voetgangers/fiets tunnel ernaast.

het is ronduit gevaarlijk voor fietsers, schoolkinderen en voetgangers

Het is te smal voor al het verkeer, auto's weg

het is veel veiliger voor voetgangers en fietsers al er geen autoverkeer is. Dat heb ik ervaren in de afgelopen 
periode

Het is veiliger wanneer er geen auto's meer doorheen rijden. Vooral rond de schooltijden is het erg druk. 
Door de tunnel af te sluiten voor auto's stimuleer je ook het gebruik van de fiets voor korte afstanden. Er zijn 
eventueel genoeg wegen om van de ene wijk naar de andere te rijden met de auto. Zo voorkom je ook dat 
het gebruikt als sluiproute.

Het lijkt me vervelend voor automobilisten (bewoners) om helemaal om te rijden terwijl het misschien ook 
mogelijk is om de tunnel veiliger te maken voor fietsers/voetgangers.

het moet hoe dan ook veiliger worden

het moet niet dicht

het moet open blijven anders teveel verespilde energie als je zoveel moet omrijden

het moet openblijven, scheelt veel omrijden

Het moet toegankelijk zijn voor auto’s om sneller en veiliger de andere wijken te bezoeken

het moet voor iedere werkgebruiker mogelijk zijn om het tunneltje te kunnen gebruiken. Moet wel voor alle 
partijen veilig zijn

Het omrijden bijvoorbeeld om de.lidl bij het bosblein is ecologische gezien niet verantwoord

het scheel een groot stuk omrijden

het scheelt reistijd voor mij

het scheelt voor mij enorm omrijden en ik hou me altijd aan de snelheid in de 30km zone

Het tunneltje geeft een goede aansluiting met het nieuwe fietspad door de duinen.

het tunneltje is de belangrijkste schakel tussen zanderij en tranendal met oa de winkels in de rijnstraat. De 
zanderij heeft geen winkels
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Het tunneltje is een redelijk belangrijke verbinding tussen de verschillende wijken en daarom denk ik dat 
deze open moet blijven voor de verschillende soorten verkeer. Wel zou het wenselijk zijn de situatie veiliger 
te maken voor met name voetgangers en fietsers.

het tunneltje is er al jaren. Voor alle momenten bruikbaar

Het tunneltje is in de huidige tijd te smal voor autoverkeer.  de zanderij is van 2 kanten benaderbaar voor 
auto's wat voldoende is.

Het tunneltje is onze 3 hoekpunten koestal, zanderij en tranendal waarom ons scheiden?

Het tunneltje is te klein voor autoverkeer. Er zijn genoeg alternatieven voor de auto. De Baron van 
Wassenaerlaan is ook veel te smal als er meer auto's door de tunnel bijkomen.

Het tunneltje is te smal om al het verkeer er doorheen te laten gaan

Het tunneltje is te smal voor zowel auto's als fietsers en voetgangers.

het tunneltje moet blijven bestaan als eerste voor fietsers en voetgangers. Auto's beperkt als 
bestemmingsverkeer

Het tunneltje moet open blijven en verdiend een opknapbeurt. Er zijn veel mensen die gebruik maken van 
het tunneltje, waaronder ikzelf. Toen de tunnel dicht was, ervaarde ik dat als een grote belemmering.

het tunneltje moet voor voetgangers veiliger worden bv door afbakening van het huidige voetpad. Zodat er 
ook veilig personenauto's door kunnen. Geen vrachtverkeer

Het tunneltje moet worden opengehouden omdat het van vitaal belang is voor de mobiliteit van met name 
ouderen en mensen, die slecht ter been zijn. Deze groep is vaak afhankelijk van vervoer per auto. Het 
tunneltje is voor lokaal vervoer tussen de Zanderij en Katwijk a/d Rijn Centrum van belang. Sluiting van het 
tunneltje legt onnodig extra druk  op de omweg via Westerbaan/Julianalaan/Zeeweg/Rijnstraat of 
Westerbaan/N206/Molentuinweg/van der Perkstraat Rijnstraat. Omrijden geeft extra luchtverontreiniging 
(CO2 en NOX) en vergroot de verkeersdrukte (verkeersveiligheid!) op deze route. Het tunneltje is een 
belangrijke spil tussen de verschillende wijken in Katwijk aan den Rijn. Hierbij spelen ook sociale aspecten 
een rol.   Dus breng zodanige verbeteringen aan, dat het tunneltje zijn huidige functie kan behouden!

het tunneltje open houden zowel voor fietsers, voetgangers als auto's

het tunneltje speelt voor ons als bewoners een centrale rol om op efficiënte manier heen en weer te reizen 
naar werk, of richting winkels op het bosplein, onze persoonlijke mening is dat de tunnel afgesloten wordt 
voor vrachtverkeer.

Het tunneltje verbindt 2 wijken en is vooral handig voor fietsers en voetgangers, maar het kruispunt bij de 
n206 is zo druk en duurt zo lang om te passeren dat het voor wijkbewoners fijn is als het tunneltje ook voor 
auto's open blijft.

het verbindt twee wijken

het verkort de route naar onze bestemming

het was een drama qua omrijden toen hij idht was, vond het vreselijk, veel meer km rijden voor dezelfde 
bestemming

Het word alleen maar drukker op de verkeerde punten, en ik moet flink omrijden

Het wordt (te) onoverzichtelijk indien er veel autoverkeer is.
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het zou fijn zijn de tunnel open te houden voor auto's om naar scholen, winkels, tuincentrum en supermarkt 
te kunnen

Het zou wenselijk zijn om het verkeer van de auto's middels voorrang tegenoverliggend verkeer in te 
richten. Zo is duidelijk dat er altijd maar 1 auto tegelijk in het tunneltje kan rijden.  Autoluw maken zou 
inhouden dat er op andere drukke locaties een grotere toestroom van auto's komt.  Vrachtwagens zouden 
verboden moeten worden het tunneltje te gebruiken.  De aanpassingen moeten niet alleen in het tunneltje 
zijn, maar ook daarbuiten in de nabije omgeving.

Hoe dan ook te smal  voor alle weggebruikers en de toevoer/uitrit aan beide zijden te onoverzichtelijk. Ook 
de aanwezigheid van het beroepencollege met pubers op de fiets speelt mee.

hoe minder auto's hoe veiliger de tunnel wordt

Hoe moeten we anders door de tunnel. Moet je helemaal omrijden.

Hoewel ik zelf aan de Rijnstraatkant woon en zelden met de auto naar de Zanderij moet, kan ik me 
voorstellen dat het voor bestemmingsverkeer Zanderij een erg handige route is door het tunneltje. Ik zou 
echt er pleiten voor versmalling van het auto gedeelte, zodat er maar 1 auto tegelijk door de tunnel kan. De 
tegenligger kan even wachten. Met voorrang vanaf de Zanderij. Verder zou ik vrachtverkeer hoger dan 2? m 
verbieden en om laten rijden.

I.v.m. verkeers overlast verdeling is het beter om het open te houden voor auto's, ik heb tijdens de afsluiting 
ervaren dat er meer verkeer langs mijn huis reed om via de westerbaan richting noordwijk te gaan. Dat is nu 
nog steeds het geval ook omdat de Hoornes brug nog is afgesloten.

ideale verbindingsroute

iedereen rustiger rijden

Ik ben voor openhouden want het is de kortste en rustigste route naar de winkels en ik kan niet altijd alles 
meenemen op de fiets.

Ik denk dat auto's helemaal weren niet de oplossing is. Maar vrachtauto's weren lijkt me wel beter.

Ik gebruik het zelf niet veel maar is wel fijn om de zanderij zo een beetje open te houden voor auto verkeer.

ik gebruik te tunnel vaak met auto anders veel omrijden

Ik maak er veel gebruik van, het is directe aansluiting naar mijn woonhuis op de nieuwe duinweg

Ik maak gebruik van de fiets, ik vond het veiliger toen de tunnel was afgesloten voor auto’s, vooral ook dat 
het erg druk werd op de Nieuwe Duinwater en Baron van Wassenaerlaan.

Ik vind het omrijden helemaal niet erg. Ik vind het belangrijker dat kinderen, ouderen, recreanten veilig door 
de tunnel kunnen fietsen en wandelen. Bovendien wordt het wat autoluwer in de bebouwde kom wat de 
algehele veiligheid ten goede komt.

Ik vind wel dat auto's deze routing moeten kunnen gebruiken om het Rijnlandcollege en de Oost-kant van 
de Zanderij bereikbaar te houden met de auto. Anders wel een hele lange omweg, dat lijkt mij zeer 
onhandig.

ik zou hem niet afsluiten

Ik zou van het tunneltje voor auto's eenrichting maken van uit de zanderij naar het Tranendal.  Verboden 
voor vrachtauto's  Een breder voetpad (aan één kant) en fietsstroken.
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In ieder geval het tunneltje afsluiten voor vrachtauto’s/bestelbusjes. Het liefst het  tunneltje alleen voor 
voetgangers en fietsers. Als er toch voor auto’s  wordt gekozen, maak er dan 1 rijbaan van. De weg moet 
smaller. Automobilisten worden gedwongen om langzamer te rijden, er kan dan maar 1 auto per keer van 
het tunneltje gebruik maken. Dus geen twee rijbanen naast elkaar. Automobilisten uit verschillende 
richtingen moeten maar op elkaar wachten.

Inderdaad afsluiten voor auto's: al ruim voor de tunnel beperkende maatregelen plaatsen zodat het duidelijk 
alleen fiets- en wandelpad is.

is 1 van de 3 ontsluitingswegen

is 1 van de 3 ontsluitingswegen vanuit veiligheid/calamiteiten

is aansluiting voor Zanderij

is altijd zo geweest

Is een fijne ontsluitingsroute uit de koestal. Andere routes zijn soms erg druk en erg smal geworden.

is stuk veiliger voor fietsers en minder sluipverkeer

is verbinding met dorp

is wel zo makkelijk

ivm mantelzorg

Je moet heel ver omrijden als je van mijn huis in de wijk aan de andere kant van de tunnel moet zijn.

kan ik niet beoordelen

kan met beide opties leven, verbetering verbreding stoep aan 1 kant en geen vrachtverkeer

korste weg naar snelweg

korte route

korte route en geschikt als noodzakelijke omleiding

Korte route voor fietsers en voetgangers

korte verbinding

korte verbinding met andere wijk/ teveel omruiden bij sluiting voor auto's

Korte verbinding. Voorkomen omrijden.

korter

kortere route

kortere route, milieu bewuster

kortere uitvalswegen voor de wijk, weinig en of slechte alternatieven

kortste route anders ver om

Kortste verbindingsweg tussenen zanderij en katwijk rijn

kortste weg
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kortste weg, minder uitstoot dus openhouden

laat gewoon open

liever afsluiten voor de veiligheid voor iedereen

Liever afsluiten, heb dat als zeer prettig ervaren toen hij afgesloten was. Het aantal autobewegingen wat 
echt nodig is tussen de genoemde wijken is denk ik klein en er zijn genoeg alternatieven,. Verder stimuleert 
dit fietsen en lopen. Vooral afsluiten voor vrachtverkeer, zie daar het nut niet van in,

liever geen vrachtwagens

liever openlaten voor al het verkeer

ligt centraal tussen 3 wijken

maak bij de verkeerslichten bij Molentuinweg een doorsteek de Zanderij in (vroeger in aanleg wel geweest)

maak een Hoogtemelding voor vrachtauto;s wanner die te hoog zijn

maak er een fietstunnel van

maak er geregeld gebruik van en anders erg ver omrijden

maak er veel gebruik ervan alles makkelijker te bereiken

mag van mij open blijven voor autoverkeer, verkeer vanaf Katwijk Rijn moet anders een onlogische lange 
omweg maken.

makkelijke route om km's te beperken

meer bewegingsvrijheid en neemt drukte wel op andere wegen

meer fietsparkeerplaatsen en meer controle of wrakfietsen en die sneller weghalen

meer uitstoot door omrijden

meer veiligheid voor fietser van Katwijk

meerdere ontsluitingswegen belangrijk

meerdere routes houden richting zee, anders nog drukker op vanaf Zeeweg

mensen van de zanderij moeten dan altijd via hoofdweg rijden. Is niet praktisch

Met aanpassingen die de (verkeer)veiligheid voor alle weggebruikers bevordert houd je iedere gebruiker 
tevreden

Met bejaarden kan je niet fietsen, om dan om te rijden over zeeweg is tijdrovend en het wordt er op de 
zeeweg ook niet veiliger door

mijn mantelzorgers komen met auto door tunneltje anders omrijden

Mijn moeder die op leeftijd is woont in de B. van Wassenaerlaan en wij in de zanderij, de tunnel moet open 
blijven voor auto's zodat we haar op kunnen halen.

minder doorgaand autoverkeer in de Nwe Duinweg en daardoor veilig hier

misschien 1 richtingsverkeer,
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misschien 1 richtingsverkeer, stoepen verbreden

Moet anders omrijden door de woonwijk Zanderij

Moet er elke dag doorheen met de auto, open dus.

moet omrijden

moet open blijven

moet open blijven voor personenauto's niet voor vrachtverkeer

moet openblijven

moet voor alle verkeer open blijven

moet zeker open blijven voor velen belangrijke route waar geen goed alternatief voor bestaat

Moeten de experts uitzoeken

N206 ingraven

N206 is vaak zeer druk

na aanpassingen open houden voor alle verkeer

na opknapbeurt kan het best open blijven alleen voor hoge auto's betere markering van hoogte en breedte

neutraal

niet afsluiten

niet afsluiten voor auto, betekent onnodig omrijden

niet afsluiten voor auto's

niet afsluiten voor autoverkeer. Tunneltje is de enige toegang tot het oude dorp zonder gebruik te hoeven 
maken van Zeeweg of N206

niet afsluiten voor pensoenasuto's wel voor vrachtverkeer en grote bestelauto's

niet asluiten voor personenauto's en fietsers en voetgangers

niet geschikt voor autoverkeer

niet nodig voor auto's, genoeg andere wegen

NIET open voor vrachtwagens! (is voor hen meestal sluiproute). WEL voor pers. auto's, vaak bewoners van 
de 3 genoemde wijken.

niet tunnel sluiten omdat mensen niet weten hoe hoog hun voertuig is

nodig voor auto's wegens verbinding

noodzakelijk voor klein verkeer geen vrachtauto's meer

noodzakelijke en enige verbinding tussen de wijkdelen. Alternatief is nog belastender voor omwonenden

nvt
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ok

om makkelijk katwijk binnen te bereiken

om per auto naar katwijk a/d Rijn te rijden is het alternatief te ver om, Via n206 of Bosplein

Omdat het kan

omdat ik heel vaak daar met de auto rij

omrijden geeft meer drukte

omrijden is omslachtig

omrijden kost tijd

omrijden lastig

omrijden meer belastend voor milieu

Omrijden naar Zanderij wordt erg omslachtig als tunnel dicht gaat

omweg is niet gemakkerlijk veel verkeer op n206

onduidelijk overzicht

onnodig om om tr rijden

ontsluiting van zanderij is al onder de maat. N de laatste fase ook bebouwd gaat worden zal 
verkeerintensiteit toenemen. Dit was al duidelijk te merken in de zeer drukke Zeewinde

ontsluiting woon-werkverkeer Zanderij-Katwijk a/d Rijn

ontsluiting Zanderij, verbinding zanderij/Tranendal

onveilig en het wordt een sluiproute

Onveilig en onnodig om daar autoverkeer te laten rijden.

op de ene plek auto weren zorgt voor onnodige drukte op een andere plek. deze route is veelal alleen 
bekend bij de lokale inwoners, is altijd een een topper om bezoekers katwijk op een andere manier te laten 
zien

open betere doorstroming

open blijven

open blijven het is een prettige, rustige route

Open blijven ondat:Het scheelt een hoop drukte op de overige wegen .  School etc is makkelijker te 
bereiken.  De zanderij is makkelijker te bereiken .  Als je ziet hoeveel gebruik ervan gemaakt word , kun je 
wel concluderen dat het voor een ieder een fijne route is om de drukte op de grote wegen te voorkomen

Open blijven voor auto's is heel belangrijk. Maak één brede stoep ipv twee smalle.

open blijven voor autoverkeer, belangrijk voor mensen die niet goed ter been zijn en ouderen

open geen sluipverkeer door zanderij

open houden
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open houden , broer ophalen/wegbrengen in Pr. Irenelaan, anders veel omrijden idem met terugkomen van 
Katwijk aan zee, boodschappen doen

open houden alternatief is flink eind om en druk

open houden anders veel omrijden om thuis te komen. Dit is weer niet goed voor milieu. Breder maken. 
Doorstroming gaat dan beter dan nu het geval is

open houden behalve voor licht vrachtverkeer, is goede autoaansluiting tussen koestal en katwijk binnen 
anders meer verkeer op zeeweg en westerbaan wat onrust geeft

open houden cruciale verbinding

open houden en een fietsstraat van maken waar de auto s te gast zijn en dit doortrekken naar de Bar. Van 
Wassenaerlaan tot het einde van de laan. daardoor houd je ook sluipverkeer tegen. door het tunneltje open 
te houden is er minder verkeer op de Zeewinde. met drempels voor je deur wordt het woon gemak er niet 
beter op.

open houden is doorgaande weg

open houden is snelle route naar familie bij slecht weer

open houden ivm aantal uitgangsmogelijkheden Zanderij

open houden ivm korte routes van en naar Zanderij

open houden maar wel goed inrichten

open houden nu prima verbinding

open houden om binnendoor mijn kinderen weg te brengen naar school/oppas

Open houden omdat er anders heel veel kilometers omgereden moeten worden met extra 
luchtverontreiniging als gevolg! Aanpassing verkeersveiligheid kan ook makkelijk in combinatie met de auto 
gedaan worden (bijv. Wegversmallingen ruim van te voren zodat er maar 1 auto voor twee richtingen tegelijk 
in de tunnel kan

open houden omdat je anders om moet rijden. Is al een zooitje bij Bosplein als het druk is

open houden op een verantwoorde manier, nadruk op voetgangers en fietsers en auto wel toestaan 
bestemmingsverkeer

open houden reistijd is korter en anders route via kon julianalaan kruispunt bosplein wordt anders nog meer 
belast en meer gevaarlijke situaties oplevert

open houden vanwege goede bereikbaarheid

open houden vanwege verbining Katwijk aan Zee

Open houden veel omrijden is slecht voor het milieu

open houden voo snellere verbinding en niet meer omrijden

open houden voor al het verkeer

open houden voor al het verkeer omdat het een belangrijke ver binding is om van de ene naar de andere 
wijk te komen
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Open houden voor al het verkeer, busjes die zich klemrijden verplicht cursus geven rijden met hoge 
voertuigen

open houden voor alle verkeer

open houden voor alle verkeer wellicht verbreden, algehele ontsluiting van de betrokken wijken

open houden voor alle verkeer, anders te druk op andere wegen

open houden voor auto

open houden voor auto's

open houden voor auto's altijd goed extra route

open houden voor auto's, andere routes steeds drukker

Open houden voor auto’s kijken voor aanpassing verbreden van voetpad. Huidige twee smalle stroken een 
brede van maken. Voor hoge auto’s misschien betere aanduiding maar is ook verantwoordelijkheid van 
bestuurders zelf. Je moet weten waar je in rijdt....

open houden voor autoverkeer

open houden voor autoverkeer omrijden is milieubelast of eenrichtingsverkeer

open houden voor autoverkeer, 1 trottoir

open houden voor autoverkeer, geen vrachtwagens

open houden voor autoverkeer, Wel beter aangeven hoogte

open houden voor bereikbaarheid, sinaleringsbalken

open houden voor snelle bereikbaarheid winkelgebied bosplein en familie aan andere kant van de N206.

open houden voor verkeer m.n. auto's

Open houden voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Maar wel aangepast en met beter overzicht. 
Niet voor vrachtwagens openstellen!

Open houden zodat de veilige verbinding met kw binnen gehandhaafd blijft

Open houden, als ik mijn familie in de Zanderij wil bezoeken bij slecht weer moet ik een heel eind omrijden. 
Slecht voor het milieu

Open houden, anders verplaats je het verkeer weer naar andere plekken.

open houden, fijne verbinding vanuit Koestal/Zanderij richting KWRijn/Rijnsburg

open houden, het is een vlotte verbinding om naar Rijnsburg of Valkenburg te komen zonder al te veel 
stoplichten

Open houden, om makkelijk van koestal naar tranendal te kunnen

open houden, veel om moeten rijden voor bezoek ouders (hulpbehoevend, mantelzorg, auto soms 
noodzakelijk

open houden, zichtbaarheid  verbeteren

open houden; wordt al genoeg omgereden
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Open houden: Normaal gesproken is dit voornamelijk bestemmingsverkeer tussen wijken. Alleen bij 
afsluiting van bv. Zeeweg ontstaat sluipverkeer.

Open houden: verkeer moet ten alle tijden vanuit alle kanten de wijk in en uit kunnen .

open houden! Er moet misschien een smalle lang hek tussen de weg en loopgedeelte geplaatst worden

Open houden!!met wat aanpassingen is het voor al het verkeer veilig genoeg!!het omrijden is geen fijne 
optie

Open houden. Alleen de rees fietsen  zijn levensgevaarlijk die knallen er zo door heen

open houden. Het is goed dat de zanderij en Katwijk Rijn verbonden zijn

Open houden. Voor iedereen makkelijker en zo voorkom je drukte in de rest van katwijk.

open houden/ wijk goed bereikbaar

open ivm grotere drukte in Zanderij

open ivm verbinding tussen wijk zanderij en Koestal

open ivm zanderij en scholen

open laten voor auto's zoveel auto's gaan er niet doorheen en voor de auto's die er wel doorheen gaan kan 
het veel omrijden schelen

open maar beter gereguleerd en creeren van meer overzicht. Belangrijke ontsluiting naar Katwijk

open maar graag op veilige manier

Open maar niet voor vrachtwagens

open of sliuten maakt ons niet uit als het maar veiliger wordt voor voetgangers

Open voor alle verkeer, verbindinģ Koestal - Tranendal

open voor alles

open voor alles, zeker met nog een nieuwbouwproject

open voor auto's is belangrijke ontsluiting naa rest van Katwijk

open voor autoverkeer anders meer verkeer en stikstof overlast

open voor autoverkeer anders moeten bewoners van de zanderij altijd via Westerbaan of Bosplein woonwijk 
uit

open voor autoverkeer anders overal sluipverkeer of omrijden

Open voor autoverkeer ivm bereikbaarheid tranendal naar zanderij.  Drukte N206 of Zeeweg/Julianalaan 
kan vermeden worden

open voor doorstroom en ter verlichting van andere wegen bv parnassia en julianalaan

open wijken horen bij elkaar

open, alternatief indien elders gestremd
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Open, bereikbaarheid van de wijk Tranendal is bijzonder slecht richting Zanderij/Koestal. Er is maar 1 
doorgang onder de N206.

Open, er zijn druktepieken

open, verbindt 3 grote wijken De omrijroutes zijn te lang en geeft ook minder verkeer door wijken

Open, zeker voor hulpdiensten en pnnetvervoer ed

open: verdeling verkeersstromen

Open: voor minder validen die afhankelijk zijn van auto  Als er geen auto's meer door kunnen rijden, is de 
kans op een hangplek groter.

Open: voor minder validen met  gewone (aangepaste) auto.  Sluiten: om de veiligheid voor fietsers, 
voetgangers en mindervaliden te verhogen.

Open. Het is een belangrijke verbinding tussen tranendal en zanderij.

openblijven ivm veiligheid, bereikbaarheid vd wijk

openblijven voor verbinding tussen zanderij en katwijk a/d rijn/koestal

openhouden auto's om druk op rijnstraat en onnodig omrijden te voorkomen

openhouden gaat al jaren goed

openhouden met nodige aanpassingen

openhouden voor al het verkeer

openhouden voor alle verkeer, enige directe verbinding

openhouden voor auto's anders gigantisch omrijden

openhouden voor auto's scheelt tijd en brandstop

openhouden voor autoverkeer

openhouden voor autoverkeer, afsluiten voor vrachtverkeer. Dus borden plaatsen verboden voor 
vrachtwagens

openhouden voor fietsers en auto's

openlaten voor auto's

openn houden

openn houden

openn houden omdat sluiting tot extra verkeersbewegingen leidt en de bereikbaarheid verminderd voor de 
omwonenden

Opgang naar bushalte dient verbeterd te worden

ouders van leerlingen van scholen vervelend

overzichtelijke situatie zou het mogelijk moeten houden ook auto's in de tunnel te laten

persoonlijk rijd ik zeer regelmatig door het tunneltje voor boodschappe en bezoek aan de Wilbert
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Prettig en gemakkelijk voor met de auto, als ik naar huis wil!

prima andere routes voor autoverkeer, vrachtwagens zijn zeker niet gewenst

prima om auto te laten rijden. Tunnel zoiets als de fietsstrook bij gemeentehuis (auto als gast) want nu te 
weinig ruimte voor de wandelaars en fietsers

prov weg wordt als drempel gezien voor binding Koestal Zanderij en oude dorp afsluiten tunnel maakt dit 
nog groter

punt 9e dit weet je toch zelf ook wel !!!!!

Richting Zanderij moet er dan veel omgereden worden. Vaak door de hele Zanderij heen. Dit is niet nodig.

rood-wit balk voor tunnel

ruimere opzet van voet- en fietspad, wel gewone auto's geen vrachtverkeer

Scheelt enorm veel omrijden

scheelt hoop onnodig omrijden

Scheelt omrijden.

situatie wordt veel veiliger door tunneltje af te sluiten

slecht voor het milieu ivm ruime omrijtijden

slechte alternatieven

sluit voor auto's. Er zijn genoeg alternatieven

sluiten autoverkeer gewoon onveilig

Sluiten voor auto ze komen van de 206 door baron v wassen. Rijden veel te hard.

sluiten voor auto's te onveilig

sluiten voor auto's. Het is gewoon te gevaarlijk met al dat langzame verkeer. Daar komt bij dat de tunnel 
veel te laag is.  2x heb ik met mijn eigen ogen gezien dat een bestelwagen zich klemreedt.

sluiten voor autoverkeer

sluiten voor autoverkeer, veiliger, rustiger minder uitstoot voor omwonenden, fietsers meoten de ruimte 
rkijgen, er gaan ook kinderen doorheen

Sluiten voor autoverkeer. Dat maakt het veiliger en overzichtelijker voor fietsers en wandelaars.  Voor auto’s 
zijn er voldoende alternatieven om op hun bestemming te komen.

sluiten vrachtverkeer dan is het probleem opgelost. Open houden voor autoverkeer ivm werk en sociasal 
aspect

sluiten zou veiliger zijn voor alle scholieren en kids naar basisschool. Openhouden makkelijker voor ouders 
maar ik zie bijna geen andere optie dan auto's weren

sociale verbindingsweg, omrijden te ver

soms handig

soms handig met de auto
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Splitsing van heen/terug verkeer Katwijk Zee noodzakelijk

straks vervalt bushalte en is dit niet meer nodig, maak van tunnel fietsstraat, Is idee van Wijkraad, 
verbinding blijft dan intact

straten romdom tunnel zijn niet berekend op veel autoverkeer

stuk veiliger zonder auto's

te druk voor voetgangers, alleen voor voetgangers en fietsers toegankelijk maken

te gevaarlijk te veel bijna ongelukken

te krap voo en auto's en fietsers/wandelaars. Auto's kunnen omrijden

te laag en te nauw

te nauw voor auto's en er zijn genoeg alternatieven

te onveilig om auto's door te laten voor fietsers en voetgangers

Te onveilig, slecht overzicht

Te smal voor aut0~"s.

te smal voor autoverkeer en voetgangers en fietsers

te veel km omrijden

te veel omrijden

Te veel omrijden (slecht voor milieu), wijkbewoners Zanderij hebben ook die ontsluiting nodig.

te veel verkeersdruk van beide kanten van tunnel

te ver omrijden voor auto

te weinig verlichting

tijd en energie besparing

toch wel open houden, meer veiliger voor iedere gebruiker

toegangsweg (1 van de) naar de Zanderij en richting Pr. Bernhardlaan

Toegangswegen voor fietser en wandelaars moet behouden blijven.  Autoverkeer moet terug gedrongen 
worde

toegankelijk houden voor bewoners Zanderij

Toegankelijkheid van beide dorpsdelen.

tunnel afsluiten is te smal

tunnel afsluiten voor auto's

Tunnel geheel afsluiten voor vrachtwagens en auto’s alleen buiten spitstijden toelaten dit kan gerealiseerd 
worden met een pollerpaal
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tunnel is breed genoeg voor voetgangers en fietsers; gemotoriseerd verkeer past daar niet meer bij; Tunnel 
veroorzaakt ontzettend veel sluipverkeer (overlast) op nw. duinweg. Waar tevens veel te har wordt gereden

tunnel is er al vele jaren gebeuren nooit ongelukken muv vrachtwagens

Tunnel is smal, laag en nodigt sluipverkeer uit.  Voor voetgangers en fietsers een prima verbinding

tunnel kan veilig zijn mits aangepast

tunnel leent zich niet voor auto en vrachtverkeer

tunnel moet lichter worden en 1 brede stoep

tunnel niet meer van deze tijd

tunnel niet voor auto's gemaakt, of desnoods eenrichtingsverkeer voor auto's

tunnel open blijven voor fiets-auto-voetgangers. Enige verbinding van zanderij-katwijk binnen

tunnel open houden

tunnel open houden voor auto's niet voor vrachtauto's

tunnel open houden voor autoverkeer, de rijnstraat wordt ook te druk anders

tunnel open maar niet voor vrachtverkeer

Tunnel open voor al het verkeer.. Het houd de verbinding tussen zanderij en koestal en tranendal open..

tunnel open voor auto's

tunnel te laag voor vrachtverkeer

tunnel te smal en te klein voor al het verkeer

tunnel te smal voor voetgangers, fietsers en auto's

tunnel veiliger zonder auto's voor jonge kinderen

tunnel verbreden met goed foets-voetpad-autobaan, optie 2 prov weg verdiepen vanaf Peking

tunnel wel geschikt voor auto's niet voor vrachtwagens, tunnel zorgt voor vermindering druk andre routes 
richting zanderij

tunneltje afsluiten voor auto's

Tunneltje is de verbinding tussen de Zanderij en Katwijk binnen.   Tunneltje moet zeker veiliger worden voor 
alle voertuigen.

Tunneltje is een belangrijke uitweg en toegangsweg voor de Zanderij.

tunneltje is te smal

tunneltje is te smal voor auto's daardoor voor overig verkeer gevaarlijk

tunneltje is van belang om open te houden

tunneltje is voor iedereen

tunneltje moet blijven anders zanderij geisoleerd
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tunneltje moet open blijven om spreding van verkeer te behouden

tunneltje moet open blijven om spreiding van het verkeer te behouden

tunneltje moet zeker open blijven voor een verbinding Katwijk Rijn - Katwijk zee

tunneltje niet meer van deze tijd

tunneltje open blijven zodat ouderen met auto op veilige manier naar de Zanderij kunnen zonder gebruik te 
maken van de grote wegen

tunneltje open voor voetgangers en fietsers. Geen autoverkeer

tunneltje werkt ontlastend voor autoverkeer molentuinweg

tunnetje voor auto's open houden vooral voor mensen uit de zanderij en Koestal

van zanderij naar dorp gewenst

Vanaf vrachtwagens gebruiken tunnel als sluiproute

vanuit de flat deze ook gebruiken in geval van nood eerder weg kunnen

vanuit de zanderij is het prettig en korter om in kantwijk a/d Rijn te komen

Vanuit Koestal nodig om Katwijk a/d Riijn te bereiken

vanwege bereikbaarheid naar Zanderij en dorp

veel handigers tunneltje open voor autoverkeer

veel omrijden

veel omrijden anders

veel sluitverkeer naar molentuinweg.

veel te ver omrijden van tranendal naar koestal en zanderij

veilig genoeg

Veilig voor fietsers en wandelgangers. Auto’s zijn inmiddels toch al gewend andere routes te rijden.

veiliger door tunnel af te sluiten in zanderijweg

veiliger voor voetgangers maar niet sluiten voor autoverkeer

veiliger voor voetgangers, maak er voor auto's 1 richtingsverkeer van. Koestal, de zanderij uit kan prima via 
de Westerbaan

veiligers voor overig verkeer, het is nu vooral sluipverkeer

veiligheid

veiligheid voor fietsers en voetgangers boven alles, auto' s hebben alternatieven

veiligheid voor voetgangers en fietsers, er wordt te hard gereden

Verbinding 2 wijken zorginstellingen, middenstanders, sociale diensten, ouderen
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verbinding moet worden behouden voor auto

Verbinding tussen twee wijken

verbinding tussen wijkjes in katwijk aan de rijn

Verbinding Zanderij naar Katwijk aan de Rijn is cruciaal voor bewoners Zanderij. Anders omrijden en veel 
extra km en vervuiling

verbindingsmogelijkheden tussen zanderij en katwijk ad rijn is al minimaal

vervanging nodig

via zanderij vermijd je een hoop drukte op de zeeweg

voetgangers lopen te veel risico's

voetpad, gemarkeerd fietspad

voldoende alternatieven om om te rijden

voldoende andere wegen

Voldoende betere routes naar centrum of het dorp uit.

volledig openhouden voor alle verkeer, eenrichtingsverkeer naar nieuwe Duinweg

voor auto;s alternatief mogelijk voor fietsers niet

voor auto's is het een kleine moeite om een andere route te kiezen. Dat maakt het een stuk veiliger.

Voor auto's open houden, voor bereikbaarheid.

voor bestemmingsverkeer open houden

voor bewoners Zanderij is het beter om de auto door te laten gaan

Voor de hulpdiensten is het nog wel een belangrijke doorgang. het verminderd het verkeer in de wijk 
rondom nieuwe duinweg die hebben dan meerder uitgangen in plaats van 1 die ook nog eens erg smal zijn.

Voor de toegangkelijkheid van met name de Baron van Wassenaerlaan is het belangrijk dat de tunnel open 
blijft voor autoverkeer. Vanaf de rotonde bij het gemeentehuis kan je dan via Julianalaan - Marijkelaan - 
Bernhardlaan - Nw Duinweg de Baron van Wassenaerlaan bereiken. Anders moet je naar de Rijnstraat - 
Mgr. Bekkerstraat - Commandeurspad - Commandeurslaan - Zanderijweg om de Baron van 
Wassenaerlaan te bereiken.

voor de wijk open blijven

voor doorstroming goed als al het verkeer er door kan

voor fietsers en voetgangers is het belangrijk om naar de bus te gaan

voor goede doorvoer open houden ook voor auto's

voor het openhouden van de tunnel voor auto's kinderen zitten op de horizon. In de winter vaker auto nodig 
om ze weg te brengen kortere route naar winkels

Voor lokaal verkeer is dit een belangrijke doorgang. Het is vervelend als je helemaal moet gaan omrijden.

voor mensen op de fiets en schooljeugd wordt het best wel omrijden
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voor mezelf geen probleem als het wordt afgesloten voor auto's

voor mij mag autovrij met breeds voetpad en fietspad

voor mij makkelijker om elders te komen

voor oudere mensen moet familiebezoek -per auto- mogelijk zijn tussen binnendorp en zanderij woonwijk

Voor veilig autoverkeer is de tunnel te smal en te laag.

Voor velen is dit de beste route om elders te komen. Met de auto en fiets. Open laten dus

voor voetgangers en fietsers lastig n206 over te steken

voor vrachtwagens verbodsborden plaatsen

voor zanderij belangrijke verbinding

voorkeur is een fiets/wandeltunnel, maar ik begrijp dat dit voor sommige automobilitsten lastig is qua 
bereikbaarheid, geen vrachtverkeer meer toelaten

voorkeur voor alleen fiets en voetgangerverkeer

vrachtauto's weren

Vrachtwagen verkeer weren. Auto’s toestaan ivm kinderen naar school brengen bij slecht weer of 
boodschappen doen

vrachtwagens niet toelaten in tunneltje

vrij smal

Waarom afsluiten als een chauffeur z'n hoogte van een wagen niet weet? Betreft een prima tunnel om wijk 
in en uit te komen. Dus niet laten vervallen door stommiteit van anderen.

waarom iets dicht gooien voor auto's als de kern van het probleem bij vrachtwagens/bakwagen ligt

Wanneer afgesloten dan vaak onnodig omrijden.

Wanneer net zo als op de Valkenburgseweg door afbakeningen de snelheid uit de weg wordt gehaald en 
het voetpad wordt verbreed wordt volgens mij de tunnel een stuk veiliger.

was blij dat hij weer open ging, weg naast het graf gaat ook al dicht

wat dacht u van de hulpdiensten? Of mensen met de AED app. Moeten wij eerst omrijden

We zijn zo bezig met milieu, wat denken jullie, wat ik voor extra Benzine gebruikt

weg met die auto

wel open laten niet voor vrachtauto's.

wel open wnat alternatief kost veel tijd en moeite

wel personenauto's, geen vrachtauto

werkt prima zo zo laten

wielrenners zijn levensgevaarlijk rijden heel hard door tunnel
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wij maken geen gebruik van het tunneltje met de auto. Voor (schoolgaande) jeugd belangrijk dat het veiliger 
wordt dus geen auto's meer door het tunneltje

Wij wonen in de Nieuwe Duinweg en vanuit Valkenburg is dit de snelste route, aangezien wij op nr 15 
wonen. Anders moet ik echt een blokje om rijden.

winkelgebied bereikbaar houde voor auto

zanderij goed bereikbaar houden ook calamiteiten oa ambulance en brandweer

Zanderij heeft aan die zijde weinig ontsluiting alleen n206

Zanderij vanaf Katwijk rijn en andersom met de auto moeilijk bereikbaar

zeer belangrijk iets verbinding Katwijk rijn, katwijk zee, zanderij

zeer gevaarlijke route voor auto's Er zijn andere routes

zeer onprettig toen deze gesloten was, dit was 10 minuten extra reistijd

zeker geen vrachtauto's

zeker open houden, niet altijd prettig om bijv bakker v Maanen te bereiken via Zeeweg of Molentuinweg

zeker openhouden voor voetgangers en fietsers

zonder grote werkzaamheden aan doorgaande routes is er voldoende alternatie

zonder tunnel moet je gebruik maken van andere hoofdwegen Westerbaan, zeeweg, 206N en die zijn al 
heel druk

Zorg ervoor dat het veiliger wordt en dat auto's welkom blijven. Wij willen met auto  naar Wilbert kunnen om 
bejaarde schoonmoeder te vervoeren. Ook bij slecht weer is het handig om de auto te pakken, zonder te 
hoeven omrijden. De tunnel verbindt de Zanderij met Katwijk a/d Rijn. De wijken horen bij elkaar. Ga dat niet 
afsluiten.
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VRAAG 8 FIETSENQUÊTE: TOELICHTING OPENHOUDEN OF SLUITEN VAN TUNNEL VOOR 
AUTOVERKEER 

Opmerkingen Verbeterpunten en aanpassingen aan tunnel

Voor buurtbewoners belangrijk

Veel omrijden, dus openhouden

vrachtwagens moeten hier niet komen

Sneller bij school

Sluiproute, in de zomer is het druk in de Rijnstraat

Auto's kunnen omrijden

moeilijk om aan te passen

1-richtingsverkeer

niet omrijden

bereikbaarheid zanderij beter

niet omrijden

verbinding moet blijven

auto's rijden te snel

omrijden is ingewikkeld

niet omrijden

rijnstraat is druk

vrachtwagens moeten hier niet komen

Fietsparkeerplaats opruimen

Tunnel moet open blijven

anders ver omrijden

anders ver omrijden

verplaatsen fietsenstalling

bereikbaarheid

overgang over weg heen net als bij transferium

voor ouders die kinderen wegbrengen

voor omgeving belangrijk

anders omrijden

busjes die vast komen te zitten schade
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probleem racefietsers

gevaarlijk met auto's

veiliger

voor bewoners

putjes leeghalen

bewoners hebben recht op verbinding

wordt veel gebruikt

Te ver omrijden

geen vrachtwagens

geen vrachtwagens

verbeteren voor voetgangers

is verbinding tussen wijken

is makkelijker

voor mensen uit de wijk belangrijk

geen probleem voor mij

is makkelijker

niet omrijden

bereikbaarheid

Bereikbaarheid

belangrijk ontsluiting Zanderij

geen vrachtwagens

verdiept en 1 richting

de blokkade stond gevaarlijk

1-richting

verbinden van wijken

voetpad verbreden

Veel schoolkinderen

Veel zwerffietsen

bredere stoepen

kinderen met auto naar school brengen

1 richting, tunneltje donker
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graffiti, houten palen voor vrachtverkeer, zwerffietsen

1 rijbaan

Zwerffietsen

is een taxiverbinding

Zou voor autoverkeer mijnsinziens wel afgesloten mogen worden.

Openhouden, belangrijk voor aanwonenden om niet altijd de hoofdroutes langs Zeeweg of anderszins te 
hoeven gebruiken

Het lijkt mij dat het Rijnmondcollege en de oostkant van de Zanderij per auto bereikbaar moeten zijn vanuit 
het tranendal.

Als ik met de auto ben, vind ik de route wel makkelijker dan helemaal om te rijden. Misschien een idee om 
alleen vrachtwagens te weren. Nog beter zou zijn om de tunnel te verbreden, maar dat zal wel te duur zijn

Het aantal auto's door de tunnel valt nu nog mee.

De verkeersdeskundigen van de gemeente Katwijk moeten misschien oplossingen bedenken. En niet bij 
ieder punt wat problemen geeft de weg maar zo maar afsluiten.

met een metafoor: als je een hart voedt langs één ader weet je vrijwel zeker dat het op een moment fataal 
wordt. ik kan me voorstellen dat je bijv. in spitstijden eenrichtingsverkeer voor auto's instelt  of met een 
tijdelijke afsluiting ( vgl. tunnel over de dijk ri Oegstgeest)

Ik vind het eigenlijk te smal voor autoverkeer in twee richtingen, echter als de zeeweg dicht is, is het een van 
de weinige mogelijkheden om nog in Schutterswei te komen.

Er zijn maar weinig routes vanuit het oosten richting Katwijk aan Zee. Als er een keer een weg afgesloten is 
(voor langere of kortere termijn), ontstaat er direct een probleem. Deze tunnel is dan in ieder geval voor de 
buurtbewoners nog een mogelijkheid.

Het is bijzonder nuttig, anders moet je bijzonder ver omrijden.

Verkeersveiligheid met auto’s in deze smalle tunnel zal nooit werken.

In de schoolspits afsluiten en een soort middenberm/ verhoging aan de Zanderijkant zodat men de bocht 
niet krap kan nemen.

Het autoverkeer maakt het zeer onveilig als het kruispunt op deze manier blijft. Het is heel onoverzichtelijk 
zeker als je de tunnel uitkomt richting de Zanderij

Betere doorgang van verkeer

Veel te veel verschillende weggebruikers op een smal pad, geen trottoir

Als het zomerseizoen er is, dan is  het tunneltje ideaal om niet in de fille te hoeven staan ivm strandgangers

Vanaf het verkeer van de Nieuwe Duinweg, Westerbaanpad en de Baron van Wassenaarlaan is moeilijk te 
zien welk verkeer in het tunneltje aanwezig is.

zo min mogelijk autos en fietsverkeer mengen. Met de auto omrijden is niet erg, Met de fiets daarentegen 
wel . En svp ook iets doen aan stinkscooters en lawaaiscootersdaar heb ik als fietser nog meer last van dan 
van autos denk ik omdat die lui altijd maar op het fietspad rijden terwij;l ze op de weg horen.

Te smal voor ook nog auto’s
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Ik zie hier geen aanleiding voor.

Open houden om de wijken te blijven verbinden.

Zie boven

Ik rij daar bijna nooit met auto, dus heb hier geen mening over. Als het maar veiliger wordt voor al het 
verkeer

Open houden voor alle verkeer maar het moet wel verbetert worden

Auto verkeer onder de tunnel door geeft een on overzichtelijke en onveilige situatie. Omdat voetpad te smal 
is, rijbaan zelf is te smal voor auto's en fieters op het zelfde moment.

Van mij mag het tunneltje open blijven voor auto’s. Persoonlijk heb ik door geen hinder van.

Veel gebruikte route naar DVS gebouw, anders veel km omrijden, kan niet met fiets ivm grote instrumenten.  
Ook naar zanderij veel gebruikte route voor veel mensen

Beste afsluiten anders zo inrichten dat zowel autos als fietsen er samen veilig door kunnen

veel te smal, te druk, er zijn alternatieven genoeg en je komt aan weerszijden in een drukke woonwijk niet 
geschikt voor doorgaand verkeer

Is de enige aansluiting ouder de N206 tussen oost en west

Het is levensgevaarlijk voor fietsers als er auto en vrachtverkeer door de tunnel rijdt. De tunnel is verouderd 
en te smal voor zoveel verkeer.

nee

Het tunneltje is te klein om op een verantwoorde manier auto's en overig verkeer te kunnen verwerken. 
Voetgangers hebben helemaal geen ruimte en lopen vaak op de weg met alle risico's van dien.

Mocht er een situatie gecreëerd kunnen worden dat fietsers voorrang hebben op auto's is het geen 
probleem dat auto's er door rijden.

Moet open blijven is belangrijk voor bestemmingsverkeer en tussen de wijken onderling

Maakt niet uit....er zijn meerdere aanrijroutes met de auto..

Het moet bereikbaar blijven voor auto’s. Je moet anders een heel eind omrijden. Zeker voor de hulpdiensten

Voor de veiligheid is het veel beter als auto`s andere wegen gebruiken

Het is een binnendoorroute die veel wordt gebruikt door wandelend en fietsend verkeer, auto’s kunnen via 
de grote weg om de veiligheid van wandelaars en fietser te waarborgen

Ik beschouw het als een natuurlijke verbinding tussen Katwijk aan den Rijn met zowel de duinvalleiwijk als 
met het centrum. En niet alleen voor fietsers en voetgangers.

Dat scheelt tijd en om rijden om op je bestemming te komen

Gemakkelijk in Katwijk ad Rijn te komen

Het is fijn dat je erdoor kan met de auto, maar aan de andere kant kan je ook op andere manier komen 
waar je moet komen.
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Er is geen reden om het tunneltje af te sluiten voor verkeer! Er is meer behoefte aan onderzoek voor een 
ondertunneling  van de N206 i.p.v. onderzoek naar het tunneltje. Als het dan toch gaat over veiligheid en 
sociaal en zelfs milieutechnische verbeteren van de oversteek. De weg verdiept aanleggen met een tunnel 
en er dan veilig over kunnen Rijden fietsten lopen etc.

Niet sluiten voor autoverkeer, verlies korte verbinding Katwijk-Rijn en Zanderij

Auto s rijden te snel

Autoverkeer kan via de zeeweg en of westerbaan naar de bar. Van wassenaarlaan en de wijk daarachter 
komen.

Ik denk dat het een verbinding is tussen beide wijken. Ik moet er niet aan denken dat alles via de N206 en 
kruispunt met onmogelijke doorstroming met betreffende verkeerslichten. Ook hier moeten nu al fietsers 
vrezen voor hun veiligheid. ook weer alles op 1 rijbaan kan niet. Menige fietsers wordt daar gewoon over het 
hoofd gezien of opzij gedrukt.

Er zijn maar twee of drie "Oost West" verbindingen in Katwijk. Bij een calamiteit (of festiviteit) is dit een 
goede sluiproute. Deze tunnel staat niet in verhouding met de nieuwe tunnel onder de zeeweg. 
(Waterloopje)

Sinds jaar en dag wordt het tunneltje gebruikt door alle verkeer en behalve het feit dat er een paar keer per 
jaar een  "slapende" bestuurder van een bestelbus vast komt te zitten , gebeurt er nooit iets. Het is dus 
vreemd om voor uitzonderingen anderen de toegang van het tunneltje te ontzeggen.

Open houden voor auto geeft geen problemen, laten omrijden van auto zeer onnodig voelt als burger 
pesten

Mag open blijven, alleen zal de snelheid drastisch moeten worden verlaagd

Voor de (fiets)veiligheid is het gewenst auto’s te weren door de tunnel. Die hebben voldoende 
mogelijkheden om via andere wegen hun bestemming te bereiken.
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VRAAG 11: VERBETERPUNTEN EN AANPASSINGEN AAN TUNNEL 

Opmerkingen Verbeterpunten en aanpassingen aan tunnel

Verlichting over de gehele lengte.  Voetpaden die voldoen aan de richtlijnen. Verf het tunneltje wit. Dat oogt 
meteen al een stuk veiliger dan dat donkere gat die je ingaat.

- aan 1 kant een stoep  - en dan aan 1 kant een bredere stoep in de tunnel aan de andere kant van waar de 
fietsenstalling staat.  - 2 kanten fietsstroken   - auto niet vanzelfsprekend maar is te gast.  - pollerpaal voor 
tijdens spitstijden  - verkeersdrempels voor auto’s   - toepassen van een zebrapad buiten de tunnel aan de 
zijde van de scholen

- led-verlichting  - schilderen in één kleur e voorzien van anti-graffiti coating  - bredere stoepen

1 brede stoep ipv 2

1 breder voetpad

1 breder voetpad aan de zuidzijde ipv 2 smalle zoals nu,  Verbodsbord voor vrachtverkeer.

1 bredere stoep

1 breed trottior

1 breed trottoir, en dan fiets pad, en afsluiting voor auto’s

1 groot trottoir

1 kant breder voetpad, rest voor fiets en auto's betere verlichting en betere markering voor busjes of 
afsluiting vrachtauto's

1 kant breed voetpad, tunnel een kant voorrang geven voor auto's-fietsers

1 kant stoep verbreden, plaatsen exta signaleringsbalken

1 richtingsverkeer auto's waardoor meer ruimte voor fiets en voetganger

1 richtingsverkeer maar open voor ambulance etc voor 2 richtingen

1 richtingsverkeer maken voor auto's vanuit Duinweg naar de tunnel, grotere stoep voetgangers en strook 
voor fietsers

1 richtingsverkeer naar Anderij toe voor auto's

1 richtingverkeer voor auto, stoep reder aan 1 kant

1 stoep aan 1 kant, hoogte aan duiding

1. Autovrij maken.   2. Heel de Nieuwe Duinweg een fietsstraat, waar auto's fietsers niet mogen inhalen.   3. 
Hetzelfde voor de Baron van Wassenearlaan als dat ik zei over de Nieuwe Duinweg.   4. Voor het 
fietsverkeer naar Centrum Katwijk aan Zee zou de fietstunnel onder het gemeentehuis vergroot moeten 
worden waardoor de fietstunnel ook onder de Koningin Julianalaan gaat.

1. betere verlichting.  2. hoogte balken/ketting plaatsen om vrachtwagen en bestelbusjes op tijd te 
waarschuwen zodat ze zichzelf niet vast rijden.

1. Breder voetpad aan een zijde  2. Betere waterafvoer in tunnel waardoor er geen plassen ontstaan en 
voetgangers niet nat worden door opspattend water.  3.meer verlichting
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1) stoep verbreden voor minder validen en kinderwagens.   2) fietspad met tweerichtingsverkeer voor veilig 
dagelijks verkeer van en naar school  3) lichtere wandbekleding en betere verlichting voor de beleving   4a) 
bij voorkeur auto's weren.   4b)Anders 1 richting  4c) danwel versmalling in tunnel zodat auto's om en om 
erdoorheen moeten.

a tunnel verbreden, b tweede tunnel ernaast, c. Mocht vrachtverkeer erdoor mogen, rijbaan verdiepen. D. 
En dan zeker meenemen in plan verbreden trottoir

aan 1 kant breder voetpad

aan 1 kant een breed trottoir wel doorloopt na de brug, ruim fietspad, betere verlichting. Meer duidelijkheid 
wie voorrang heeft bij verlaten tunnel

aan 1 kant een voetgangerspad

aan 1 kant groter voetpad, aanduiding voor fietsers/fietspad, aanduiding voor hoge auto's

aan 1 kant stoep die breder is

aan 1 zijde breder trottoir, andere weghalen??

aan 1 zijde bredere stoep

Aan de Noordwijkse kant een brede stoep en aan beide kanten van de tunnel zebra's, zodat het duidelijk is 
en veilig hoe voetgangers moeten lopen.

aan een zijde ruime stoep en weg eenrichtings, voorrang maken, verlichting sterk verbeteren mn lichter 
maken, direct ook wateroverlast oplossen

Aandacht voor toegang tunnel: Opknappen Koningsduin, geeft na 20 jaar nog steeds indruk "in aanbouw 
zijnde woonwijk Aan beide zijden goed toegankelijke voetpaden, die niet zomaar ophouden ! ( gebeurt ook 
aan Baron v Wlaan). Glaswerkbakken etc  verzetten, niet dicht bij weg. Waarom al die hekken= 
onoverzichtelijk en geen prettig uitzicht.  Zebra's. Koningduin rechtstreeks op tunnel laten aansluiten( nu 
knik= onoverzichtelijk). Groot veld bij sportschool is rommelig, ook hekken bij fietsbrug. Niet echt een 
prettige woonomgeving. Zeker zebra bij oversteek uit tunnel Nieuwe Duinweg. Hopelijk gaat er echt iets 
veranderen aan deze kant van de Zanderij!

aanpassing stoep en verlichting

aansluitng fietspad naar zanderijweg is probleem

afrit fietspad vanaf n206 aan de kant van de zanderij verleggen. je ziet vaak de fietsers niet vanuit het 
tunneltje en gaan snel met e-bikes

Afsluiten gemotoriseerd verkeer.  Goede verlichting.  Bredere voetpaden.  Mooie en eigentijdse 
beschildering.

afsluiten voor auto's betere verlichting, apart voetpad en apart fietspad maken

afsluiten voor autoverkeer

afsluiten voor autoverkeer

afsluiten voor autoverkeer of 1 richtingsverkeer en trottoirs

Afsluiten voor autoverkeer.

afsluiten voor groot vrachtverkeer
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Afwatering en veel groen weg

Alle niet gemotoriseerde voertuigen voorrang en verboden voir alles wat groter is dan een personenauto.   
Dus ook bestelbusjes etc.

alleen fiets en voetgangers en auto's van hylpverlening

alleen toegankelijk voor fiets- en voetgangers en  of voor 1 richtingsverkeer voor auto maar dit wel veilig 
voor overig verkeer

alleen wandelpad en fietspad

als autovervoer openhoud een hoogtepaal in de bochten van de weg

Als het mogelijk is een bredere tunnel of 1 breed voetpad aan de zijkant (ook veiliger voor scootmobiels).

apart deel voor fietser en voetgangers, meer groen, zom ogelijk onverhard voetgangersdeel

apart doorgang voor voetgangers/rolstoelers

aparte fiets, voetgangertunnel of brug

Aparte tunnelbuis erbij voor voetgangers of bredere tunnel met breder voetpad aan beide zijden van de 
tunnel. Zijkanten tunnel witte strepen of streep led verlichting op muur om voetgangers zichtbaar te maken. 
Op baron van wassenaarlaan verbodsbepalingen vrachtwagen hoger dan ..... zodat hoogte eerder duidelijk 
is.

Auto te gast. Bredere stoepen en aangeven dat wandelaars en fietsers altijd voorrang hebben op het 
autoverkeer.

auto's 1 richting via een stoplicht en voor fietsers en wandelaars bredere paden apart van elkaar

auto's moeten beter opletten

autovrij maken en goede wandeldoorgang/fietsdoorgang maken

balk met ketting

balk voor hgoe auto's ter waarschuwing

balk voor te hoge voertuigen

Balk voor te hoge wagens, één brede stoep aan één kant vd tunnel en open voor al het verkeer

beter aangeven hoe hoog hij is

beter en veiliger voetpad

beter licht geven

Beter licht.  Veiliger voor voetgangers maken.

beter maken voor voetgangers

beter overzicht creeeren voor fietsers richting zanderij. Oversteek komende uit tunnel richting koningsduin is 
lastig

beter verlicht dan is het prima

beter verlicht, ook overdag, lichte verf kleur op muren/plafond
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beter verlichten

beter voetpad aan beide zijden en fietspad daartussen

beter voor rollators

Beter voor voetgangers en rolstoeltoegankelijk zijn

Beter zicht bij verlaten tunneltje beiden zijnden

beter zicht voor verkeer wat richting tunnel rijdt vanaf kant Rijnmond college

Betere en meer verlichting. Witte of lichte muren. Trottoirs die voldoen aan de richtlijnen, zodat iedere 
voetganger, met of zonder hulpmiddel, veilig gebruik kan maken van dit tunneltje.

betere markering, dieper maken, betere verlichting, breder maken

betere oversteekplekken voor voetgangers, afsluiten voor auto's en anders waarschuwing voor vrachtauto;s 
veiligere fietsgelegenheid

betere renovatie mooie muurschildering als kunstwerk aanbrengen

betere riolering, staan vaak bij hoosbuien laag water

betere stoep

betere stoepen en plekken waar je af kan met scootmobiel, betere verlichting, betere plek op de weg 
tekens

betere toegang voor fietsers, wandelaars, scootmobielen. Betere waarschuwing voor vrachtverkeer veel 
eerder aangeven

Betere verlichting

betere verlichting

betere verlichting  en een breder looppad

Betere verlichting , 1 voetpad maar dan wat breder.  voor te hoge voertuigen Ketting op maximale hoogte, 
waardoor men tijdig kan stoppen!

Betere verlichting (automatisch aan wanneer het te donker in de tunnel is). Zie verder bij 10

betere verlichting en betere bestrating

Betere verlichting en een hoogte balk voor hoge voertuigen

betere verlichting en kleur

betere verlichting en tekens op de weg

betere verlichting geen auto's

Betere verlichting in de tunnel en een bredere stoep.

Betere verlichting in de tunnel overdag en nachts. Met het toepassen van daglichtsystemen (glasvezel 
lenzen zoals tunnel in Leiden) LED in combinatie met zonnepanelen hoeft dit in de OPEX niet duur te zijn.

betere verlichting in tunnel
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betere verlichting, 1 breder voetpad, overhangende lat voor vrachtverkeer

betere verlichting, betere stoep

betere verlichting, brede stoep aan 1 kant, vertragende maatregelen, kruisingen aan weerszijden 
overzichtelijker/veiliger

betere verlichting, breder voetpad, betere oversteek van  en naar tunnel, voorrangsbord tegenligger heeft 
voorrang Baron heeft voorrang nw duinweg

Betere verlichting, bredere stoep aan 1 zijde

Betere verlichting, bredere stoep, desnoods aan één kant.

Betere verlichting, bredere stoep.

betere verlichting, bredere voetpaden

Betere verlichting, bredere voetpaden ook voor rolstoelen en kinderwagens

betere verlichting, maak een fietspad/fietstunnel met breed voetpad

betere verlichting, moet voetpad komen en er moet goed gekeken worden naar de veiligheid voor auto's 
fietsers, brommers en voetgangers

betere verlichting, opfrissen

betere verlichting, overzichtelij maken uitsluitend voor langzaam verkeer

betere verlichting, palen met balk,

betere verlichting, wit schilderen wanden en plafond, breder voetpad

Betere verlichting.

Betere verlichting. Betere drainage, omdat door de plassen, men over de weg gaat lopen om de volle laag 
water te ontwijken als er een auto door de tunnel rijd, die ziet nl. niet wie er op de stoep loopt. Drempels om 
het verkeer vaart te laten minderen, in de tunnel en voor de tunnel.

Betere verlichting/ betere aansluiting op de Duinweg en Baron van Wassenearlaan/ verbreding voetpad

betere verlichting/ verwijdreen strukgewas

betere verlichting/lichter maken, breder voetpad

betere waterafvoer

bij de plannen van de n 206 (ondertunneling) vervalt het tunneltje wellicht dus geen investering meer doen

bij kruising chinees veel te druk en gveaarlijk

bij ondertunneling n206 vervallen alle problemen met tunneltje

bij te hoge voertuigen rood knipperlicht, iets betere verlicht tunnel

bij zware regen wordt het water niet voldoende afgevoerd

binnenkant schilderen voor meer licht

binnenkant wit maken, buitenkant balken die hoogte aangeven, van licht naar donker lastig
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binnenkant wit verven en betere verlichting

bocht aan nw duinwegkant veranderen, geen voorrangsweg laten blijven

bocht groter maken (BvW), lichtere kleuren

bomen aan zanderijkant om verblindend zonlicht tegen te gaan, betere verlichting in de tunnel en omgeving 
een goed voetgad , een veilig fietspad 2 richtingen

bomen en struiken belemmeren zicht

bord 'denk aan uw medeweggebruiker, stoep 1 tegel breder, licht uitziende muren en plafond

Bord (verbod voor vrachtauto's plaatsen), ketting met maximale hoogte opnieuw plaatsen.

Borden voor vrachtwagens

brede stioel aan 1 kant, doorrijhoogtepaal aan bijde kanten

brede stoep rolstoeltoegankelijk

brede stoep, asfscheiding fiets en auto

brede stoepen, 1 oversteekplaats voor voetgangers, betere verlichting.

brede voetpaden

brede voetpaden apart van fietsers, goede waterafvoer, goede verlichting en mogelijkheid behouden voor 
doorgaand verkeer

brede voetpaden met fietsstraat, hoogte duidelijk aangeven

breder maken

breder maken dan meer ruimte voor voetgangers en fietsen

Breder maken en meer lampen neer hangen.

breder maken van de tunnel

breder maken voor voetgangers

breder maken, lichten maken, bredere stoep en onderhoud plegen aan muren plafonds

breder stoepen

breder troittoir

Breder trottoir aan een zijde.  Voorrangsregeling voor autoverkeer vanuit de Zanderij richting Tranendal

Breder trottoir, nu te smal voor rolstoel gebonden personen.

Breder trottoir; betere verkeersregeling; eventueel hoge drempels voor auto's; zeker overwegen om 
spiegels op te hangen.

breder voetgangerspad aan de kant en zebra aan de niet zanderijkant

breder voetpad

breder voetpad
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breder voetpad

breder voetpad 1 kant en ato's 1 per keer, dus versmallen, spiegels neerzetten

breder voetpad aan 1 kant

breder voetpad aan 1 zijde maken

breder voetpad aan 1 zijde, andere zijde fietspad, betere verlichting

Breder voetpad aan 1 zijde. Verder fietspad/strook, waar auto's welkom zijn.

breder voetpad aan een zijnde, autoverkeer in twee richtingen behouden

breder voetpad is zeker nodig

breder voetpad-meerverlichting

breder voetpad, betere verlichting

breder voetpad, eventueel alleen maar aan 1 kant. Geen auto's meer

breder voetpad, goede verlichting, als het niet anders kan dan auto's weren

breder voetpad, meer verlichting

breder voetpad, separaat fietspad, aandere invulling kruispunt aan zijde wassenaarlaan

breder voetpad, spiegels aan tranendalkant zodat je beter zicht hebt

breder voetpad, wellicht alleen voor bestemmingsverkeer voor de wijken waarin enquete wordt gehouden

Breder voetpad. Voetpad aan 1 kant.

Breder voetpad/fietspad  Verlichting toepassen

breder voetpald, meer verlichting

Breder zodat er meer auto's door kunnen.

breder zodat voetganger veiliger loopt

bredere looppaden, betere verlichting

bredere looppaden, betere verlichting en lichte kleur geven

bredere stoep

Bredere stoep aan 1 kant

bredere stoep aan 1 kant, duidelijke hoogtemarkering, spiegels

bredere stoep aan 1 kant, verkeerskundige aanpassing i.c.m. Fietspad n206/asfgang n206

Bredere stoep aan beide kanten, felle verlichting, lichtere kleuren verf voor sfeergevoel

Bredere stoep aan een kant, Kunnen gewone auto's er ook blijven rijden

Bredere stoep en alleen open voor fietsverkeer

bredere stoep en betere verlichting
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bredere stoep en duidelijk voor fietsers, lichter maken zorgen voor goed waterafvoer

bredere stoep en hoogte plank

Bredere stoep en ook verlichting overdag.

bredere stoep voor voetgangers

bredere stoep weinig overzicht van fietsers en brommers

bredere stoep, betere verlichting

bredere stoep, betere verlichting, om de beurt gebruik van 1 rijbaan door auto

bredere stoep, durf niet met rollator onder het tunneltje door

bredere stoep, meer overzicht, stoplicht?

bredere stoep, meer verlichting, evt toevoeging van snelheidsdrempels

bredere stoep, ook al gaat dit ten koste van de automobilisten

bredere stoep, slecht zicht richtin g Baron v Wassenaarstr. Verkeer van rechts is moeilijk zichtbaar

Bredere stoep, wellicht éénrichtingsverkeer, en veel betere verlichting.

bredere stoep/wandelgedeelte, betere belijning of verkeerstekens wanneer je het tunneltje uit komt, meer 
verlichting

bredere stoepen

bredere stoepen

bredere stoepen (maar dan wordt de weg te smal?) Ik denk dat de bochten (vooral die vanaf nieuwe 
Duinweg anders aangelegd moeten worden. misschien 1 richtingsverkeer?

bredere stoepen aan beide kanten en betere verlichting in en om tunnel

bredere stoepen en fietspad aanleggen

bredere stoepen en meer verlichting

Bredere stoepen, betere verlichting. Gebruik maken van verkeersdrempels.

Bredere stoeprand, wellicht aan 1 kant ipv twee. Een bordje ophangen om te meten, net als bij een 
parkeergarage, lichtere wanden voor een schoner ogende tunnel, net als een gekleurd voetpad, zoals in het 
ridderbos.   Vooral het kruispunt nét voor het tunneltje (weg naar zanderij) maakt het onveilig. Wellicht een 
kleine rotonde maken?

bredere stope en betere verlichting

bredere trottoir

Bredere tunnel, beter voetbal, bredere bocht voor meer overzicht.

bredere voetpad

bredere voetpaden

bredere voetpaden en desnoods bord met rode/zwarte pijl
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bredere voetpaden, midden voor fietsers en brommers/scootmobiel

bredere voetpaden, waterafvoer verbeteren, betere verlichting overdag

Bredere voetpaden. Versmalling voor auto's zie boven.

bredre voetpaden/zebrapad B Wassenaarlaan naar het tunneltje

Breeder maken van de tunnel. Of 1 brede stoep auto verkeer door middel van duidelijke 
voorangsregels .om en om door de tunnel. Eigenlijk is de totale tunnel aan vervanging toe. Is te klein en te 
ondiep

camera's aan weerzijde ivm hangjongeren

Dat rare kruispunt

De hoogte  staat aan gegeven.

de hoogte aanpassen

De stoep aan 1 kant, breder. Zebra aan de kant van de Baron van Wassenaerlaan.  Duidelijke belijning op 
de weg.

de stoep breder (nu loopt iedereen op de weg

De stoep voor voetgangers zou aangepast kunnen worden voor kinderwagens. Maak dan een voorziening 
waarbij er slechts 1 auto per keer door de tunnel kan. Deze technische voorzieningen zijn beschikbaar. 
Gereguleerd doorlaten van een auto. Kan er gelijk een voorziening komen die waarschuwt bij te hoge 
auto's!

De stoepen voor wandelaars en scootmobielen

De strepen en extra verkeersbord is al een hele verbetering!! Miss de stoep aan 1 kant doen, zodat je als 
voetganger normaal door het tunneltje kan lopen, en dat die niet meer op de weg hoeven te lopen

de verbeterpunten zijn afhankelijk van de mogelijkheden. In ieder geval betere verlichting, het overzicht, de 
verschillende verkeersdeelnemers

De verlichting kan veel beter. Ook bij zonnig weer is het gebruik van de tunnel een uitdaging ivm de licht/
donker overgang en weer terug.

de voetpaden veranderen

dieper maken en stoep verbreden

doorrijhoogte markering (ketting) aanbrengen, binnenkant schoon of lichter maken

doorrijhoogte portaal plaatsen, de stoep verbreden

doorrijhooteportalen plaatsen voor tunnel

Duidelijk strook voor voetgangers en fietsers.. auto in 1 richting mogelijk.. elkaar voorrang verlenen...

Duidelijke asangeven wie er voorrang heeft

duidelijke balk ivm hoogte

duidelijke belijning en ook de hele situatie aan de n ieuwe duinwegkant
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duidelijke belijning-evt stoplicht en 1 rijbaanbreedte, 1 zijde stope voor voetgangers, zebrapaden, 
fietsafgang en bushalte verder weg

duidelijke belijning, eventueel stoplicht, zebrapaden, fietsafgang en bushalte verder weg

Duidelijke hoogte aangeven voor busjes (zosls bij 9vd 10 tunnels)  Verlichting beter  Duidelijk voetpad en 
auto/fietspad

duidelijke markerinen voor fietsers, bredere stoepen

duidelijke strepen, haaientanden, borden, zebra evt verkeerslicht

Duidelijke verkeersborden

Duidelijke voetpad met degelijke aansluiting op andere voetpaden

duidelijkere belijning

Duidelijkere signalering voor hoge voertuigen. Breder voetpad, eventueel met scheidingsbeugel en aan één 
kant van het tunneltje in plaats van aan beide zijden.

Eea afhankelijk wanner n206 wordt aangepast

Een 'auto te gast' strook (veelvuldig toegepast in wijken in het land) zou een optie kunnen zijn. Een balk met 
een max. doorrijhoogte van 2.20 zodat bedrijfsbusjes er ook niet onderdoor kunnen.

een bredere stoep aan een kant zodat het veiliger wordt voor voetgangers

Een bredere tunnel maken zodat het autoverkeer niet alleen over de zeeweg hoeft.

een breed voetpad, betere verlichting, aansluiting met nw Duinweg meer naar het westen verplaatsen zodat 
men niet via de onoverzichtelijke bocht het tunneltje in rijdt, maar recht het tunneltje in rijdt

Een enkel breed voetpad i.p.v. twee smalle.

Een extra tunnelbuis voor voetgangers.

een fietstunnel van maken waar auto's gedoogd worden, 30km tunnel

een kleurtje op de mren

een meetpunt voor tunneltje ver voor het tunneltje

een paal met kettingen voor de hoogte want dat is onduidelijk

Een portaal voor te hoge auto’s  Betere verlichting en meer ruimte maken voor de tunnel om in te rijden en 
het overzichtelijker te maken.

Een richting verkeer voor auto's en een breder voetpad

Een richtings verkeer voor de auto

Eén richtingsverkeer voor automobilisten en een breder voetpad.

een rood/witte balk aan kettingen die een vrachtwagenchauffeur waarschuwt voor de hoogte

Een verkeers spiegel en een boog met waarschuwings kleppers voor het vrachtverkeer

een voetpad aan een kant vd weg eenrichting auto's
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eenrichtingsverkeer auto's

Eenrichtingsverkeer geeft ruimte aan een bredere stoep.

eenrichtingsverkeer? Goede stoep zodat je veilig kunt lopen en ook mensen in een rolstoel zich veilig 
kunnen verplaatsen. Goede oversteekplaats aan beide kanten van de tunnel. Die is er nu ook niet.

eenrichtingverkeer

Eerder aan de baron van Wassenaarlaan overzicht vanuit het tunneltje naar deze weg  slecht

eerder hoogte aangeven voor vrachtverkeer, fietspad ontbreekt, stoep erg smal

er moet iets van een voetpad komen breed genoeg voor rollator en kinderwagen. Als dit aan een kant is is 
dat voldoende

eventueel 1 richtingsverkeer voor auto's

eventueel breder maken ivm voetpad voor scootmobiel/rolstoel ed.   en meer verlichting in de tunnel zelf

eventueel eenrichtingsverkeer maken voor auto's, bredere stoepen voor voetgangers, overzichtelijkere 
oversteek voor fietsers. Hierdoor kan in nood nog altijd een hulpdienst door de tunnel en bij problemen kan 
de tunnel ook voor auto's toegankelijk blijven.

evt eenrichtingsverkeer met breder fiets-wandelpad

evt stoplicht om ma 1 richting tegelijk autoverkeer te faciliteren

evt wegdek verlagen voor vrachtverkeer

evt. een heuvel in het wegdek plaatsen en borden plaatsen voorzichtig rijden

fietsbanen met afscheiding, ruimte voor slechts 1 autobreedte, bredere voetpaden, hoogtebalk met ketting

fietspad vanaf de n206 omlaag naar nw duinweg snelheid eruit halen, fietspad lang beroepencollege 
rijnmond aansluiting op nw duinweg overzichtelijker maken

Fietspad Zanderij compleet doortrekken langs de tuinderij en sportschool naar de tunnel en verder zodat 
fiets/voetverkeer al apart is van auto’s.

fietsstraat, breder trottoir misschien aan 1 kant, nagaan of uitzicht naar buiten toe is te verbeteren.

gebruik je gezonde verstand ipv dit geneuzel. Had al jaren geleden gemoeten en is een stuk goedkoper

geef het een moderne frisse uitstraling met een mooi muurschildering en zorg voor wat meer overzicht evt. 
met spiegels, maak het breder zodat alle verkeer gebruik van kan blijven maken en ruimer bochtwerk aan 
zijde Baron van W.str

geen

geen -of zo min mogelijk- vrachtverkeer (bezorgdiensten en zo)

geen aanpassingen nodig

geen auto's brede voetpaden,

geen auto's en vrachtverkeer door de tunnel, betere verlichting, breed fietspad  en brede trottoirs

geen auto's meer, bredere stoepen, meer licht
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geen autoverkeer

Geen autoverkeer meer door laten

geen extra kosten maken

Geen stoepen   Elkaar niet inhalen ( auto's geen fietsers inhalen)

Geen vracht verkeer

Geen vrachtauto's. Bredere stoep

gekeken zou kunnen worden naar bredere voetpaden in combinatie met een 'fietsstraat' waarop 
autoverkeer in één richting is toegestaan. Richting afhankelijk van voorkeur circuit

geluidsabsorberende plafond en wanden en goede waterafvoer

genoeg verlichting en stoep aan 1 zijde verbreden

Gescheiden voet- en fietspaden maken in tunnel met betere verlichting.  Geen autoverkeer meer.

goed voetpad

Goede aanduiding voor hoogte van de brug   Bredere stoep aan beide kanten  Auto's met stoplicht 
bedienen (niet meer tegelijk van beide kanten)

goede scheiding wandelaar en fietsers en geen auto's

goede verklichting, veiligheid wandelaars

goede verlichting

Goede Verlichting, eerder en duidelijker aangeven met bebording dat vrachtwagens verboden zijn, 
voetpaden aan beide zeiden.

goede verlichting, ruimere voetpaden, bereikbaarheid winkels

groter voetpad, beter verlichting

groter wandelpad noodzakelijk

Hard rijdende fietsers die bij de tunnel aankomen evenals mensen die op de hoek stoppen en midden op 
het kruispunt blijven praten zie ik als een punt dat verbeterd kan worden. Auto's moeten hierdoor soms 
uitwijken op het kruispunt. Als fietsers gewoon rijden blijven ze hier gewoon achter rijden.

heb ik al eerder verteld. kortom auto''s eruit. aanpassen voor fietsers en wandelaars.

Hekje tussen voetpad en rijgedeelte

het licht en de stoep aanpassen

het tunneltje breder maken  maar dat kost veel geld

het tunneltje moet voor voetgangers veiliger worden bv door afbakening van het huidige voetpad. Zodat er 
ook veilig personenauto's door kunnen. Geen vrachtverkeer

het zou mooi zijn als het tunneltje verbreed kan worden
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Het zou mooi zijn als het tunneltje wat breder kon worden zodat een normaal voetpad gerealiseerd kan 
worden en aan beide kanten een loshangende stalen balk waar de te hoge auto's dan eerst tegen aan 
rijden geeft een stuk minder schade. Of een laser die te hoge vrachtauto's signaleert en een 
waarschuwingsbord.

Hetzelfde als vraag 10

Hij is nu aangepast, helemaal Top nu.

hogere tunnel voor bestelbusjes, bredere voetpaden voor het loopverkeer, wagens, scootmobiel en 
camera's

hooge markeren met refectorende platen, borden ervoor,

hoogte tunnel beter bekend maken

hoogtebalk beide zijden tunnel zie coentunnel bij Amsterdam

hoogtebalk plaatsen voor tunnel

hoogtebalken toevoegen, sluis  maken voor auto, zodat er 1 auto tegelijk door kan en daardoor trottoirs 
groter kunne

Hoogtemeting/rood/witte horizontale balk

hoogtepalen voor ingang

iets bredere stoep

iets uitdiepen voor de hogere voertuigen

iets uitdiepen zodat kleien vrachtwagentjes, busjes er zonder probleem door kunnen

iets uitdiepen zodat kleine vrachtwagentjes/busjes er zonder problemen door kunnen

iets voor het tunneltje maken een soort balk voor de hoogte

Ik zou drempels plaatsen om de snelheid te verminderen , de stoep aan 1 kant verbreden en aan de andere 
kant verwijderen.

Ik zou zelf n 206 gaan verlagen en on de Rijn doorlaten gaan zodat erboven huizen kunnen worden 
gebouwd en geen geluidshinder meer in de zanderij te hebben

In ieder geval betere verlichting en in lichte kleuren schilderen.

Indien auto’s er blijven; 1 brede stoep ipv 2 smalle. En 1 fietspad.

Inrichting van het Ridderbos overnemen, dus auto's te gast en volwaardig trottoir aan 1 zijn

Instellen verbod voor bestelauto's door een lagere doorrijhoogte te creëren met een balk voor de tunnel.

ivm overgang dag- naar kunstlicht waardoor een slecht zicht in de tunnel, deze aan binnenzijde tegen 
plafond en wanden een lichte kleur geven en beter verlichten.  Een breed voetpad ipv 2 smalle voetpaden.  
Fietsenstalling verder vanaf ingang tunnel plaatsen zodat hangjeugd minder in de weg staat.

Je kan een metalen afrastering maken voor de tunnel aan beide kanten zodat hoger verkeer er niet door 
kan vrachtwagwns

kan het verbreed worden? Aparte fietsstroken in rood langs de weg

Opmerkingen Verbeterpunten en aanpassingen aan tunnel

101



ketting op hoogte tegen te hoge vrachtwagens

kettingen ophangen om vrachtverkeer te waarschuwen

Kijken of er in googlemaps/routeplanners een aanpassing gedaan kan worden zodat vrachtwagens niet 
door de tunnel worden gestuurd.

laat er deskundige hierover beslissen

licht

Licht eenrichting verkeer richting katwijk zee

licht en autos niet toe gestaan

Lichter en ruimer. Wegen er naar toe en er vandaan meer inpassen in de tunnel. Nu zijn het een paar losse 
wegen die er toevallig aansluiten. Integreer de wegen en de tunnel

lichter maken

Lichtere binnenkant. Balken voor vrachtverkeer of zelfs verbod hiervoor

lichtere kleuren, breder maken, bredere stoep, fellere markering-eenrichtingsverkeer auto's

lokaal verkeer over N206 heen ipv onderdoor. N206 verdiept leggen

loopgedeelte verbreden, fietsgedeelte versmallen

loopruimte aan 1 kant of 1 auto per keer (sluis idee)

maak bredere voetpaden en meer ruimte voor de fietsers, smallere strook voor auto's, eenrichtingsverkeer 
niet handhaafbaar dus geen auto's meer door tunneltje

maak een beter looppad desnoods aan 1 kant

maak er een fiets/voetgangerstunnel van zoals onlangs op de zeeweg gerealiseerd. veel licht en openheid 
zorgt voor veiligheid

maak er een fietsstraat van waar auto's te gast zijn

Maak het veilig voor kleine kinderen die zelf lopen of op een loopfietsje door de tunnel gaan. Ook kan ik met 
de wandelwagen niet over het trotoir, die is te smal. Dus ik loop met mijn kinderen op de weg waar slechte 
verlichting is

Maak van de twee trottoirs 1 breed trottoir waar kinderwagens en rolstoelen overheen kunnen. Aan de 
noordkant oftewel de Zeeweg kant. De andere kant komt nergens op uit.

Maarlat voor tunneltje

maken van fietspaden aan beide kanten

matiging snelheid verkeer

meer licht

meer licht en bredere voetpaden

meer licht en stoepen breder maken

meer licht misschien
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meer licht, beter voetpad

meer licht, breder voetpad

meer licht, breder voetpad, langzaam autoverkeer

meer licht, breder voetpad, misschien eenrichtingsverkeer voor auto's

meer licht, bredere stoep en mooie muurschilderingen

meer licht, bredere voetpaden

Meer ruimte voor fiets en voetganger, waardoor er geen auto elkaar meer kunnen passeren in de tunnel. 
(versmallen)

meer ruimte voor voetgangers, alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers

Meer ruimte voor voetgangers, dan het ultra-smalle randje.

meer verlichtiing, duidelijk aangegeven fietspad

meer verlichting

meer verlichting en bredere voetpaden

meer verlichting in en buiten de tunnel, breder stoep, hoogtebalken plaatsen

meer verlichting in het tunneltje, bredere stoep, balk voor hoogtebepaling, stoep aanpassen BvWlasan thr 
nr 17

meer verlichting in tunneltje

meer verlichting, duidelijk maken dat groot verkeer dat de tunnel laag is

meer waarschuwingen voor vrachtverkeer

meer waarschuwingsborden hoogte tunneltje

minder donker

misschien aan beide kanten vd tunneluitgangen haaietanden plaatsen

Misschien aan een zijde een breder voetpad

misschien een stoep maken voor de rolstoelmensen en kinderwagens

misschien eenrichtingsverkeer voor auto's een alternatie of stoplichten auto's. Kruispunt Bosplein gevaarlijk 
en voor vrachtwagens een duidelijk waarschuwingssysteem

misschien hoogtebalk, goede verkeersregels duidelijk aangeven

Misschien iets bredere stoep en betere verlichting

misschien iets doe zodat vrachtauto's beter kunnen zien dat ze er niet door kunnen

Misschien kruispunt bij de chinees aanpassen, elke richting eigen stoplicht en niet 2 kanten tegelijk laten 
oversteken

misschien stoep breder en 1 richtingsverkeer voor auto's
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Mocht het mogelijk zijn de tunnel verbieden en betere verlichting anders bredere voetpaden en 1 rijbaan 
dmv stoplichten

moderniseren

moet opgeknapt worden veiliger maken

Mogelijk 1 wat bredere stoep aan 1 kant, andere kant geen stoep

mooi verlichten, frisse kleur en de aanloop/aanrijroutes verbeteren

muren en plafond wit verven

muren lichte kleur geven

n.v.t.

N206 ingraven

n206 ondertunnelen zijn gelijk meerdere problemen opgelost

nee

nee maak er te weinig gebruik van

net zo mooi maken als Zeeweg-Tunnel

Niets

Nieuwe brdere tunnel met ruimere voetpaden

nogmaals: trottoir verbreden en geen auto's meer

nvt

obstakels, bloembak als sluis, rood/blauwe pijl borden

of vanaf 07.00 -21.00 uur open voor auto's en buiten die tijd niet

ok

ook rekening houden met verkeer van wat van N206 afkomt

op de dag meer verlichting als de zon schijnt is het erg donker als je de tunnel ingaat

op een veilige plaats zebra, 1 brede stoep, verkeerslichten

op RWS film[jes om in 1 weekdn extra tunnel te maken

open voor auto, bocht aan de Nw duinweg ruimer maken en meer overzicht kant

Opknappen, schoonmaken, voetpad uitbreiden!

opleuken met graffiti, bredere stoep en laat voorrangregels voor auto's gelden, 1 auto erdoor per keer dus 
verkeersbord wie voorrang heeft

over de volle breedte van tunnetje groot bord doorrijhogte …..meter

overdag verlichting aan, duidelijke signalering hoogte
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overzicht ook mbt de kruispunten na de tunnel, mooie muurschildering

overzichtelijke bochten aan kant van baron van wassenaarlaan, betere aanduiding van hogere voertuigen 
lichtgevende rumere haaientanden aan het tunneltje, evt verlicht

Overzichtelijker en veiliger

Overzichtelijker maken of haaientanden

palen die de hoogte p tijd aangeven

palen met kettingen ivm doorrijhoogte

palen met wit/rood lat

poort met balk voor vrachtwagens en een stoplicht voor auto's dat er maar 1 doorkan en bredere stoep en 
fietspad

putten regelmatig zuigen vanwege grote plassen water

rechts beter zicht geven

refecterende strook bovenaan beide kanten van de tunnel

regelmatig onderhoud

rood/witte paal aan beide kanten weg voor vrachtverkeer

ruim baan voor voetgangers en fietsers en één baan voor auto's die elkaar voorrang moeten verlenen

schakel een objectieve verkeerskunidge in

schoner beter verlicht

signalering voor kleine vrachtwagens te laag, moet worden verbeterd

sluiten voor auto's, betere verlichting

Sluiten voor autoverkeer, aanbrengen trotttoirs en verbetering verlichting.

snelheid aanpassen

snelheid beperkende maatregelen voor autoverkeer

Sowieso betere verlichting, breder voetpad, iets waarmee duidelijk word dat je tot bepaalde hoogte door de 
tunnel kan. Je ziet vaak 2 palen met een rood/witte plank ertussen, vlak voor een tunnel. Misschien is dat 
een optie

spiegel inde bocht, borden over hoogte op meerdere plaatsen

spiegel om 'om de hoek' te kijken

spiegels en een hoog geluid tegen hangjeugd

spiegels in tunnel en bij kruispunt, hoogtemarkering, tunnel wit verven

spiegels ophangen wat er uit de tunnel komt en de Zanderij inkomt

spiegels/stoplichten/voetpad/fietspad
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stoep 1 kant breder

stoep 1 zijde en breder voor kinderwagen en invalidekar, betere waterafvoer

Stoep aan één kant

Stoep breder

Stoep breder en stroken voor fietsers aangeven. Betere verlichting in tunnel

stoep breder evt aan een kant en meer verlichting

stoep en verlichting als je het tunneltje inrijdt zie je niets door zon

stoep iets breder maken

stoep verbreden

stoep verbreden aan 1 zijde voor voetgangers

Stoep voor wandelaars veel breder, desnoods slechts aan 1 kant een wandelroute.

stoepen breder, 1 rijbaan voor auto's met signalerings-systeem bij in-en uitgangen. Cameratoezicht bij 
fietsenstalling (vaak vernielingen), géén vrachtwagens meer.

stoepen moeten breder en alleen fietsers door het middendeel

stop aan 1 kant/hek tussen stoep/weg/ebrapaden kant zanderij/meerverlichting

stoplicht voor auto's

stoplichten voor auto's iets bredere stoep

stopliicht aan beide kanten om zo autoo's per richting te reguleren, fietsers en voetgangers wel van beide 
zijden. Vrachtverkeer weren

straat aanpassen hobbels en kuilen weghalen

suggestie: verbeter verlichting in de tunnel, maak trottoirs in de tunnel breder zodat mensen met 
kinderwagens en schootmobielen veilig door de tunnel kunnen. Laat auto's om en om door de tunnel door 
versmalling van de rijweg

Te hoge vrachtwagens eerder waarschuwen dat ze te hoog zijn

te smal voetpad, kettingen aan paal over de weg, nieuwe Duinweg helemaal 1 richtingsverkeer

toch meer verlichting , voetgangerspad en fietspad

toen er betonblokken waren veel veiliger voor fietsers en lopen

totaal verbeteren en verruimen, betere verlichting, riolering aanpakken

trottoir aan 1 kant, vrachtwagenverbod, fietsstraat (auto welkom) verlichting verbeteren

Trottoir aan 1 zijde en dan iets breder. Fietsstraat waar de auto te gast is. Mogelijk eenrichtingsverkeer voor 
auto's.

trottoir verbreden, auto 1 tegelijk door tunnel (wisselend)

trottoirs moeten breder  en betere verlichting

Opmerkingen Verbeterpunten en aanpassingen aan tunnel

106



Trottoirs verhogen en verbreden.

tunnel breder maken

tunnel breder maken of spiegels ophangen zodat tegenligger eerder zichtbar is

tunnel dieper en breder

Tunnel is gevaarlijk laag. Zelf ook al met fietsen op het dak van de auto vastgezeten. Voetgangers moeten 
een veilige en bredere stoep hebben. Kruising met fietsers moet ook veiliger.

tunnel moet lichter worden en beter verlicht

tunnel moet open blijven voor verbinding met zanderij

tunnel open houden voor autoverkeer is enige verbinding vanuit Zanderij

tunnel openhouden voor alle verkeer

Tunnel opknappen aan eisen van deze tijd. Led verlichting en strakke wanden.

tunnel verbreden is niet ontworpen voor het hu;iige verkeersaanbod. Vroeger landerij in zanderij nu allemaal 
woningen met veel meer verkeersbewegingen

tunnel verbreden of tweede ernaast

Tunnelbak verdiepen, 2 stoepen combineren tot 1 brede stoep. Stoep aan zanderijkant en andere zijde 
opnieuw betegelen

tunneltje breder maken bij de nieuwe N206. Kijk goed naar kruising en T-splitsing voor en achter tunneltje, 
werk met zebrapaden voor voetgangers

tunneltje heel veilig

Tunneltje helemaal weg, de N206 ondertunnelen vanaf Zeeweg tot Tjalmaweg, mooi park er bovenop met 
ruime gelegenheid voor kruisende weg, voet- en fiets-paden

Tunneltje is essentieel voor huis-school verkeer van basisschool leerlingen dit moet het uitgangspunt zijn. 
Auto en zeker vrachtverkeer mag ontmoedigt worden.

tunneltje is gedateerd, stoep te smal, zeer onveilig

Tunneltje verbreden, zodat ruimte ontstaat voor 2 rijstroken en trottoir en fietsstrook aan beide zijde van de 
weg.  Trottoir verbreden (desnoods aan 1 zijde in het tunneltje)  Beter 1 breed trottoir, dan 2 smalle strookje  
Fietsstroken aanbrengen.  lichte verf aanbrengen aan de binnezijde van de tunnel en de verlichting 
verbeteren  max. 30 km/u  Duidelijkere signalering en bebording i.v.m. beperkte doorrijhoogte

Van de stoep, zoals eerder vermeld. Misschien drempels.

vanuit 3 kanten verkeer aan beide kanten

veel meer licht, voetpad breder en goede aanwijzigingen voor autoverkeer aan beide rijrichtingen

veilig voetpad desnoods met hekje

Veilig voor wandelaars en overzichtelijker en beter verlicht voor fietsers.   Drempel voor gemotoriseerd 
verkeer. Neem aan dat vrachtwagens al eerder gewaarschuwd worden qua hoogte, toch eigen 
verantwoording.
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veiliger

veiliger maken voor fietsers/voetgangers

Veiliger voor voetgangers d.m.v. bredere voetpaden, betere verlichting, en licht gestucte wanden/plafond.  
Evt. smalle rijbaan voor auto's . Tegenliggers voor laten gaan d.m.v. verkeersborden.

Veiliger voor voetgangers maken

veiligheid, reinheid, vriendelijk betreden voor fiets en voetganger

verbeteren stoep

Verbetering van de aanduiding voor vrachtwagen mbt de hoogte

verbetering wegaanduiding, belijning en voorrangsaanduiding aan zijde nw duinweg

verbod voor vrachtverkeer

verbod voor vrachtverkeer  snelheidsbeperking voor auto's  bredere voetpaden

Verboden voor vrachtauto's. En meer overzicht door bijvoorbeeld een zebrapad te plaatsen voor 
voetgangers.

verbreden

verbreden en verlichten

verbreden stoep aan weerszijden

verbreden troitoir

verbreden trottoir en versmallen rijbaan

Verbreden van voetpad voetgangers.   Waarschuwing voor hoogte doorgang.

verbreden voetpad en verlichting beide zijden

verbreden voetpaden, beter zicht op verkeerssituati, wellicht goede wegmakering

Verbreden zou het mooiste zijn maar w.s. moeilijk realiseerbaar en geeft dan ook weer extra belasting voor 
de wijken.

verbreding en meer verlichting

verbreding stoepen

verbreding tunnel en grotere stoep

Verbreding van de tunnel. Of verbreding van het voetpad.

verbreding voetpaden en aanbrengen goede verlichting

Verbreiding en in het verlengde van Zanderijweg

verkeersborden en drempels aan beide kanten van de tunnel

Verkeersdrempels zodat er niet zo hard door de tunnel word gereden

verkeerslihcten- verlichting- schoonhouden- hoogte goed aangeven

Opmerkingen Verbeterpunten en aanpassingen aan tunnel

108



verkeerssituatie zanderijkant verbeteren. Er kome 2 fietspaden en een weg uit op een doorgaande weg, 
slecht zicht op nieuwe Duinweg naar links

verkeerstekens worden vaak niet opgemerkt, tunnel zou breder moeten

verlchting, bredere voetpaden

verlichting

Verlichting

verlichting beter, stoepen breder, sluiten voor autoverkeer

verlichting en aanpassing voetpad

verlichting en het reinigen daarvan, ruime trottoirs,

Verlichting en stoep. Betere aanduiding voor fietsers. Verkeersbord met gevaarlijke situatie voor auto's.

verlichting en trottoir

verlichting en vernieuwen en verbreden voetpad

Verlichting en vrachtwagenverbod

verlichting in tunnel verbeteren en regelmatig wegdek in tunnel schoonvegen

verlichting is matig, onvoldoende overzicht bij in en uit komen tunnel

Verlichting is niet ideaal, maar niet hinderlijk

verlichting kan beter

verlichting kan duidelijk beter

Verlichting uiterst belangrijk. Muren wit schilderen.

verlichting verbetere, duidelijk straatwerk, verbod bestelauto's

Verlichting, apart voetpad wat rolstoel/kinderwagen vriendelijk is.

Verlichting, belijning, aan 1 zijde breder trottoir.

verlichting, bord, balk, overzicht-snelheid-beter voetpad, met 2 auto's onder de n206 kunnen rijden

verlichting, brede stoep

verlichting, sluis voor auto's

verlichting, stoep breder 1 kant, kant zanderij gevaarlijke verkeerssituatie

Verlichting, voetpad

Versmallen van weg, verbreden van voetpad, betere oversteek aan Baronzijde.   NB. het tunneltje is waar 
het bij elkaar komt, maar er zitten er om heen diverse punten waardoor het een gevaarlijker punt is. 
Bijvoorbeeld kant Zanderij. Daar is direct een kruispunt van 4 wegen!

Versmalling gemotoriseerde voertuigen 1 voertuig tegelijk

Versmalling, goede voetpaden en fietsbanen / paden aan weerszijde , enkele auto strook.

Opmerkingen Verbeterpunten en aanpassingen aan tunnel

109



Verwijder de tunnel, verlaag de provinciale weg, en maak een mooi park met voet/fietspaden over de weg 
zodat de wijken een geheel worden.   Als er dan toch een tunneltje moet zijn kijk dan naar de hele 
verkeerssituatie, vooral zandrij kant is onduidelijk en daardoor onveilig

via een waarschuwingslicht aangeven dat er verkeer van rechts er in komt

voet en fietspad veiliger is breder voetpad auto te gast dus 'fietsweg'

voetgangers aan 1 kant en hekje er tussen

voetgangersstoep verbreden

voetpad

voetpad 1 zijde ipv 2 en dan bredere en goede markeringen

voetpad aan 1 kant en breder

voetpad aan 1 kant en breder, Betere verlichting

voetpad aan 1 kant en breder, goede aansluitende verbindingspaden hier naar toe

Voetpad aan 1 kant.

voetpad aan 1 zijde, rijstrook gemotoriseerde voertuigen waarbij 1 kan altijd voorrang heeft bij inrijden, 
gereguleerd met borden pijlen blauw/wit rood wit

voetpad aan een kant en breder

voetpad aan een zijde

voetpad bijvoorbeeld aan 1 kant

voetpad breder aan 1 kant en fiets/voetpad centraal stellen met bezoek van auto's, geen vrachtverkeer

voetpad breder de rest voor fiets

voetpad breder en aan 1 kant. Aan de zanderijkant de bocht en kruising in de weg verder van het bruggetje 
af, zodat je niet meteen in een druk punt komt.

voetpad breder maken

voetpad breder naar een kant

voetpad breder voor rollator plus hondje. Dat gaat nu niet

voetpad breder, tunneltje ernaast maken voor fietsers en voetgangers, doorrijhoogte portalen

voetpad en verlichting

voetpad moet breder

voetpad verbreden 1 zijde

voetpad verbreden akoestische hoogte indicator bel acetting

voetpad verbreden en glad wegdek

voetpad verbreden en wegversmalling
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voetpad verbreden, fietspad en 2 richtingen op 1 ban voor auto's

voetpad verbreden, tunnetje voorzien van verkeersbord wie gaat voor

voetpad verbreden, veiligere aansluiting fietspad n206

voetpaden verbreden

voetpaden verbreden, misschien bord plaatsen voorrang voor tegemoetkomend verkeer

voetpaden verbreden, voorrangsborden voor wegversmalling auto's scooters

voetpaden verbreden.

voetpat aan een zijde

voor motorisch verkeer tunnel afsluiten

Voor te hoge auto's een ketting ofzo iets om te waarschuwen.

Voor tunnel al beperkte hoogte aangeven.

voor vrachtverkeer bord met flappen ivm hoogte aan tunnel zoals bij toldoorgangen

Vooraanduiding maximale hoogte voor "die" voertuigen

Vooral meer verlichting

voorlichting balk met kettingen net als bij Parkeergarages voor vrachtautootjes (hoogte

vrachtauto's vermijden

Vrachtverkeer verbieden

vrachtwagens beter gewaarschuwd worden en spiegel zodat je fietsers van het fietspad ziet aankomen

vrachtwagens eerder waarschuwen, iets bredere stoep aan 1 kant van de weg

vrachtwagens verbieden, breder voetpad, breder tunneltje

vrolijke fiets en wandeltunnel, kleur

waarschuwing voor vrachtwagens, bredere stoep

wandel stoepen breder maken en fietsstroken, fietsers voorrang geven

Wandelpaden verbreden  Betere verlichting  Lichtere kleur verven de wanden en plafond

Wat opfrissen en goede verlichting voor voetgangers en fietsers. Goede oversteek naar trottoirs.

Wat overzichtelijker maken

waterafvoer bij hoosbui. Brede trottoirs

Waterafvoer oplossen

Waterafvoer verbeteren

Weginrichting veranderen als autoverkeer mogelijk blijft  maak de weg vanuit Zanderij recht waardoor 
onoverzichtelijke bocht verdwijnt. Nieuwe Duinweg dan haaks hierop aansluiten.
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weinig mogelijkheden dan totaal nieuwe doorgang

Wellicht één rijbaan en een breder voetpad aan één zijde. Auto's dus om en om doorheen rijden. Anders 
wellicht eenrichtingsverkeer vanaf de kant Nieuwe Duinweg, een smallere rijbaan en breder voetpad. Nw 
Duinweg inrichten als fietsstraat misschien.

Weren van vrachtverkeer zodanig aanpassen dat auto's elkaar in het tunneltje niet kunnen passeren

witte muren binnen in tunnel voor meer licht

zeebrapad in de baron van wassenaarlaan om tunnel beter bereikbaar te maken voor voetgangers

zejer geen vrachtwagens meer doorlaten

Zeker geen vrachtwagens!!  Autos moeten ontmoedigd worden om dit tunneltje te pakken of helemaal 
verbieden!

Zie 10

zie 10 voetgangers en fietsers over tunnel

Zie 10. Plus aansluiting met toegangsweg zanderij verbeteren voor fietsers.  En voor (te hoog) vrachtverkeer 
kan toch gewoon zo’n lat geplaatst worden die je ook bij parkeergarages ziet,

Zie boven

zie het vorige antwoord waarop ik dit toelicht van verbreding van de rijbaan.

Zie hierboven

Zie vorige opmerking

Zie vorige vraag

zijde zanderij overzichtelijker maken evt minirotonde, komt daar van 4 kanten

zijde zanderij vanuit tunneltje met bocht naar rechts is niet overzichtelijk moet verbeteren

Zo en zo een 30 km zone maken aan beide zijden

zou breder moeten of aparte tunnel voetgangers. Spiegel voor beter zicht in de tunnel
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VRAAG 9 FIETSENQUÊTE: VERBETERPUNTEN EN AANPASSINGEN AAN TUNNEL 

Opmerkingen Verbeterpunten en aanpassingen aan tunnel

Voetpad aan 1 kant in tunnel

Een auto per keer, troitoirs breder

sluiten voor auto's, wit schilderen en breder troitoir

Palen met kettingen voor vrachtwagens, bosjes rode pad lager, fietsers niet zichtbaar

Gevaarlijk voor kinderwagen

Geen vrachtwagens, wel auto's

bredere stoep

verlichting

1 kant wandelpad

verlichting

voetpad breder, verlichting

brede stoep aan 1 kant en houten balk voor vrachtwagens

scherpe bocht veroorzaakt slecht overzicht

sluiten voor auto's, wit schilderen en breder troitoir

1 kant voetpad

fietspad

hang spiegel op

ruimte voor voetganger

Stoep moet breder

meer verlichting

verkeerssituatie westzijde verbeteren

gps aanpassen voor vrachtwagens

voorzieningen voor voetgangers verbeteren

verlichting, stoep breder. Voorrang voor fietsers en voetgangers

1 richtingsverkeer/1 auto per keer

balk voor vrachtwagens

verlichting, tunnel breder, vakken voor fietsers en voetgangers

stoep te smal, gevaarlijk voor fietsers

stapvoets voor auto's of om de beurt
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noordelijk troitoir breder

omrijden geen probleem

voldoende mogelijkheden omrijden

verbreden stoep

Een spiegelbord aan de kant van de Zanderij lijkt ons een eenvoudig verbeterpunt.

Aan beide zijden een boog plaatsen met kettingen, zodat te hoge voertuigen een signaal krijgen dat ze niet 
verder moeten. wellicht een blokkade in het wegdek, zodat vooral het voertuig beschadigt en niet de tunnel

veiliger voor voetgangers en fietsers

Zie vorige vraag

Veiliger maken

Hoogte balken plaatsten voor waarschuwen hoge bestel busjes. Verhoogde vrijliggende combinatie fiets/
trottoir plaatsen. Smalle rijbaan met 1 rijstrook. In combinatie met borden F05 en F06.

meer verlichting; een kant een breder voetgangerspad

Alleen een trottoir aan één kant van de weg en een verhard pad dat direct naar de trap van de bushalte 
leidt. Nu neemt elke voetganger het olifantenpaadje!

Maar één rijbaan voor auto's (waarbij de twee richtingen op elkaar moeten wachten) en de stoep breder 
maken.

Een balk voor de hoogtincidenten plaatsen

1. Meer verlichting.    2. Duidelijke waarschuwing vrachtwagens.

Voetpad aan 1 kant en fietspad aan de andere kant. Nu is het een belachelijk smal stoepje. Probeer er nu 
maar veilig met een kinderwagen of rolstoel door te gaan....lukt niet.

Zo boven

X

Verlichting.  Aanduiding van kleur

ruimte voor voetgangers en rolstoelers

Nee

Verbeterpunten:   1. Autovrij maken tunneltje N206  2. De Nieuwe Duinweg een fietsstraat maken waarbij 
het voor auto's verboden is om fietsers in te halen.   3. Om te voorkomen dat er veel auto's aanwezig zijn 
op de Baron van Wassenaarlaan moet de afslag van de Molentuinweg naar de Wassenaarsweg afgesloten 
worden. Als compensatie moet er tussen de Tulpstraat en de Wassenaarseweg een extra fietstunnel 
komen.

brommer- en scooterverbod . Als ik daar fiets en er komt zon dink=g stinkt t vreselijk in het tunneltje en mijn 
oren doen vreselijk pijn door die weerkaatsing van dat rotscooter en brommergeluid

Beter aangeven hoogte voor vrachtwagens, auto als gast dus snelheid naar beneden. Bredere stoep.
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Ik kom weleens vanaf de N206-fietspad. Voor voetgangers is het niet altijd duidelijk dat ik hier rijd. Dit is ook 
de reden dat ik dit invul. De tunnel heb ik nooit problemen. Vanaf het fietspad N206 ben ik al een paar keer 
bijna gebotst op voetgangers.

Voetgangersgedeelte aan één kant van het tunneltje, maar dan iets breder.

Zie boven

Breder voetpad, afscheiding tussen auto en fietspad, iets doen met kruispunten na de tunnels waardoor 
overzicht duidelijker wordt,met name aan zanderij-kant

Tunneltje wit maken zodat je het tegenliggend verkeer beter ziet

Tunnel alleen door fietser en voetgangers laten gebruiken. Hierbij wel een gewoon fietspad met 2 
rijrichtingen en aan beide zijde een stoep die breed genoeg is om op te lopen met bijvoordbeeld een gezin 
met kinderwagen.

Voor vrachtwagen is het handig om voordat ze het tunneltje onderdoor kunnen tegen een bord aan te rijden 
die de hoogte van het tunneltje aangeeft.

betere verlichting, misschien wegversmalling om snelheid eruit te halen. Aanrij beveiliging om vrachtwagens 
en busjes te waarschuwen. Voetpad aan 1 kant verbreden en andere kant eventueel weghalen om ruimte 
hiervoor te krijgen.

Het randje. Lijkt op voetpad weghalen of aan 1 kant. Borden neerzetten let op voetgangers. Eventueel om 
en om voor autos

gewoon tbv fietsen en wandelaars mooi maken, de somberheid eraf; zie fietstunnel onder Zeeweg

verlichting

Geen auto verkeer! Bredere troittoirs en alleen fiets en wandel verkeer. Het snelverkeer kan allemaal via de 
Zeeweg.

nee

Geen auto's en vrachtwagens meer doorlaten. Zodoende kunnen voetgangers ook veilig gebruik maken 
van het tunneltje. Ook de aansluiting op de Zanderij en de Baron van Wassenaarlaan veiliger maken door 
drempels of andere verkeers remmende maatregelen te treffen voor het verkeer wat richting het tunneltje 
gaat.

Verhoogd voorrangsfietspad.

Brede stoep aan 1 zijde en verlichting verbeteren

Kruispunt aan koningsduin nieuwe duinweg slecht overzicht....fietsrotonde??

Bredere voetpaden en fietspaden. De auto is de “gast” .

Verbreding trottoir, betere verlichting

neen

Hoogte beter zichtbaar voor vracht verkeer

Ruimer, hoger, netter, bredere stoepen

Ik vind dat het sowieso veel beter verlicht moet worden, je rijdt zo een donker gat in.
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brede stoep voor kinderwagens.   gereguleerde toegang van auto's (eenrichting v.v.)  Waarschuwing hoge 
bestelbussen

Zodanig verbeteren dat ook hogere busjes kunnen passeren zonder vast te lopen

Verbreden

bredere voetpaden/ goede verlichting/ autoloos

Breder voetpad  aan beide zijden, daartussen een fietspad voor twee richtingen en goed verlichting ook 
overdag.

Heb ik al aangegeven, w.o. "wegennet / kruispunten aanpassen, verlichting aanbrengen en structureel 
onderhouden

Indien mogelijk breder trottoir. Er liggen soms plassen waar auto's door heen rijden. Verlichting.  Slopen en 
een nieuwe bouwen.

Simpel en goedkoop: zet aan beide zijden een hoogtebegrenzer, zoals bij parkeergarages, neer. Een 
eenvoudige, doeltreffende en goedkope oplossing, die wellicht veel goedkoper is dan deze enquete.

Balk vrachtauto

1 richtingsverkeer voor auto’s of afsluiten voor auto’s tijdens spits tijden

Goede verlichting!
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