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Verhoging verkeersveiligheid

- Aanbrengen bermverharding.

- Plaatsen geleiderail in tussenberm hoofdrijbaan en parallelweg.

Verhoging verkeersveiligheid

- Aanbrengen 60cm brede bermverharding aan beide zijden weg ter verbetering van passeerbaarheid.

- Verlaging snelheidslimiet van 60km/u naar 30km/u.

- Snelheid remmende plateau's (30km/u) om de +/- 500 meter.

- Plaatsen geleiderail in tussenberm hoofdrijbaan en parallelweg.

Verbetering leefbaarheid en verhoging verkeersveiligheid

- Start/einde 60km/u-regime

- Snelheid remmend plateau om 60km/u en kruising van wegen te benadrukken.

Verhoging verkeersveiligheid

- Opstelstrook voor linksaf slaand verkeer ter voorkoming van kop-staartbotsingen.

- Verhoogde middengeleider om verkeer beter over kruising te leiden.

Verbetering openbaar vervoer

- Instappen vergemakkelijken en voldoende perronbreedte realiseren.

- Toevoeging 12 fietsparkeerplaatsen bij bushalte.

- Apart voetpad naar de bushalte vanaf de Laan van Grebenstein.

Verhoging verkeersveiligheid

- Zijdeweg aansluiten op N210 ter ontlasting Laan van Grebenstein (verzoek gemeente)

- Landbouwverkeer richting Lopik via N210 en niet op de Laan van Grebenstein.

Verhoging verkeersveiligheid

- Laan van Grebenstein primair voor fietsverkeer (opgave gemeente).

Verhoging verkeersveiligheid

- Vrij liggende fietsoversteek.

Aanpassing kruising N210/Zijdeweg

- Aansluiting Zijdeweg op N210 om de Laan van Grebenstein te ontlasten (verzoek gemeente).

- Landbouwverkeer dient op kruising N210/Zijdeweg de hoofdrijbaan op of af te rijden.

- Gebruik van hoofdrijbaan door landbouwverkeer wordt toegestaan tussen kruising N210/Zijdeweg en N210/Europasingel.

- Kruising ligt op een snelheidremmend plateau.

- Opstelstroken voor linksaf slaan om risico op kop-staart botsingen te verminderen.

- Verhoogde middengeleiders om verkeer beter over kruising te leiden en veiliger middeneiland te creëren voor fietsers om in 2 fasen te kunnen oversteken.

- Bushalten voorzien van fietsparkeerplaatsen bij de halte zelf (12st noord, 20-24st zuid).

- Fietsparkeerplaatsen aan Zijdeweg-Zuid worden verwijderd.

- De parallelweg wordt fietspad vanaf de kruising in de richting van de Vrijheidslaan Ontheffing voor eigenaren/gebruikers van aangesloten percelen.

Verhoging verkeersveiligheid

- Landbouwverkeer in de richting van Schoonhoven dient vanaf dit punt gebruik te maken van de parallelweg.

- Landbouwverkeer in de richting van Lopik dient vanaf dit punt gebruik te maken van de hoofdrijbaan.

Verbetering openbaar vervoer

- Fietsparkeerplaats wordt verwijderd. Fietsparkeerplaatsen worden zo dicht mogelijk bij bushalten gesitueerd.

- Locatie wordt gebruikt voor een dam om het gemeentelijk perceel ten oosten van de Zijdeweg-Zuid te ontsluiten. De aansluiting van dit perceel op het fietspad (vroegere parallelweg) wordt verwijderd.

Verhoging verkeersveiligheid

- Parallelweg wordt vanaf dit punt fietspad. Verboden voor landbouwverkeer vanaf dit punt tot aan de Rolafweg (met uitzondering voor aanliggende percelen). Bij de Rolafweg niet meer mogelijk om met een motorvoertuig de vroegere parallelweg op te rijden.

- Eigenaren/gebruikers van op het fietspad aangesloten percelen krijgen ontheffing om percelen te bereiken.

- Eerste meters fietspad in rood asfalt uitgevoerd ten behoeve van de herkenbaarheid van het fietspad.

- Aan zuidzijde fietspad zal bestaande bermverharding blijven (60cm breed). Aan noordzijde wordt de bermverharding verwijderd echter niet ter hoogte van de uitritten van percelen.

Verhoging verkeersveiligheid

- Dam wordt verwijderd. Aansluiting perceel verhuist naar de Zijdeweg-Zuid. Op de plek waar nu de fietsparkeerplaatsen zijn gerealiseerd.

Verbetering openbaar vervoer

- Instappen vergemakkelijken en voldoende perronbreedte realiseren.

- Toevoeging 20 fietsparkeerplaatsen bij bushalte.

Verhoging verkeersveiligheid

- Landbouwverkeer in richting Schoonhoven dient af te slaan en parallelweg op te steken. Verbod na de kruising (in richting Schoonhoven) voor landbouwverkeer om gebruik te maken van de hoofdrijbaan.

- Opstelstrook voor linksaf slaan om kans op kop-staartbotsingen te verminderen.

Overige

- Bij perceelaansluitingen wordt aan de noordzijde van het fietspad (in middenberm) de bermverharding behouden.

         Dit om bereikbaarheid percelen op orde te houden en bermschade te voorkomen.

Verhoging verkeersveiligheid

- Snelheid remmend plateau om 60km/u en kruising van wegen te benadrukken.

Verbetering leefbaarheid en verhoging verkeersveiligheid

- Nieuwe inrichting van de hoofdrijbaan met een snelheidsregime van 60km/u.

- Bermverharding aan beide zijden weg (60cm breed).

- Geluidreducerend asfalt.

- Landbouwverkeer op de hoofdrijbaan.

- Tussen kruisingen N210/Zijdeweg en N210/Vrijheidslaan wordt aan de noordzijde geen geluidreducerende vangrail gerealiseerd.

- Haag in de berm tussen de hoofdrijbaan en het fietspad blijft gehandhaafd.

Verhoging verkeersveiligheid

- Parallelweg wordt een fietspad. Verbod landbouwverkeer om gebruik te maken van fietspad (met uitzondering voor aanliggende percelen). Bij de Rolafweg niet meer mogelijk om met een motorvoertuig de vroegere parallelweg op te rijden.

- Eigenaren/gebruikers van op het fietspad aangesloten percelen krijgen ontheffing om gebruik te maken van het fietspad om de percelen te bereiken.

- Aan zuidzijde fietspad zal bestaande bermverharding blijven (60cm breed). Aan noordzijde wordt de bermverharding verwijderd, niet ter hoogte van de uitritten van percelen.

Overige

- Bij perceelaansluitingen wordt aan de noordzijde van het fietspad (in middenberm) de bermverharding behouden.

         Dit om bereikbaarheid percelen op orde te houden en bermschade te voorkomen.

Verbetering leefbaarheid en verhoging verkeersveiligheid

- Nieuwe inrichting van de hoofdrijbaan met een snelheidsregime van 60km/u.

- Bermverharding aan beide zijden weg (60cm breed).

- Geluidreducerend asfalt.

- Landbouwverkeer op de hoofdrijbaan.

- Tussen kruisingen N210/Zijdeweg en N210/Vrijheidslaan wordt aan de noordzijde geen geluidreducerende vangrail gerealiseerd.

- Haag in de berm tussen de hoofdrijbaan en het fietspad blijft gehandhaafd.

Verhoging verkeersveiligheid

- Toestaan van landbouwverkeer op de hoofdrijbaan tussen de kruisingen N210/Zijdeweg en N210/Vrijheidslaan
betekent dat landbouwverkeer (behalve met bestemming) geen gebruik meer hoeft te maken van de Laan van Grebenstein.
De Laan van Grebenstein is in beheer en eigendom van de gemeente Lopik. Het is aan de gemeente om mogelijke aanpassingen
door te voeren aan de Laan van Grebenstein om de richting aan te laten sluiten bij de nieuwe situatie.
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Overige

- Bij perceelaansluitingen wordt aan de noordzijde van het fietspad (in middenberm) de bermverharding behouden.

         Dit om bereikbaarheid percelen op orde te houden en bermschade te voorkomen.

Verhoging verkeersveiligheid

- Toestaan van landbouwverkeer op de hoofdrijbaan tussen de kruisingen N210/Zijdeweg en N210/Vrijheidslaan
betekent dat landbouwverkeer (behalve met bestemming) geen gebruik meer hoeft te maken van de Laan van Grebenstein.
De Laan van Grebenstein is in beheer en eigendom van de gemeente Lopik. Het is aan de gemeente om mogelijke aanpassingen
door te voeren aan de Laan van Grebenstein om de richting aan te laten sluiten bij de nieuwe situatie.

Verhoging verkeersveiligheid

- Snelheid remmend plateau om 60km/u en kruising van wegen te benadrukken.

Verhoging verkeersveiligheid

- Plaatsing geleiderail. Vanwege te smalle tussenberm voor de verkeersveiligheid van gebruikers van het fietspad.

- Geleiderail loopt tot de oostelijke fiets-/voetgangersoversteek om afschaffing zuidelijke tak van kruising te benadrukken.

Verhoging verkeersveiligheid

- Fietsoversteek wordt, met uitzondering waar deze kruist met de hoofdrijbaan, in rood asfalt uitgevoerd om deze zichtbaarder te maken voor weggebruiker.

Aanpassing kruising N210/Vrijheidslaan

- De zuidelijke tak van de kruising wordt verwijderd:

o   Om de bereikbaarheid en doorstroming op niveau te houden. Door het verdwijnen van één conflicterende tak in de verkeersregeling neemt de  afwikkelingscapaciteit toe. Dit verbetert de verkeersafwikkeling op de kruising en zorgt ervoor dat de doorstroming op de hoofdrijbaan op niveau blijft.

o Om een voetgangersoversteek op de Vrijheidslaan te realiseren zonder een negatief effect op de verkeersregeling en de doorstroming. Maakt het voor OV-reizigers veiliger en makkelijker om de bushalten te bereiken.
o Om de fiets- en voetgangersoversteken van de N210 meer ruimte in de verkeersregeling te bieden om de verkeersveiligheid voor deze verkeersdeelnemers te verhogen.
o De omvorming van de parallelweg tussen de Zijdeweg en Rolafweg naar fietspad maakt deze tak voor motorvoertuigen niet meer wenselijk.
o Omdat landbouwverkeer op de hoofdrijbaan wordt toegestaan en de tak niet meer nodig is voor het oversteken van landbouwverkeer naar de Laan van Grebenstein en vice versa.
- Met het verwijderen van de opstelstrook voor linksaf slaand verkeer komende vanuit oostelijke richting ontstaat extra ruimte in de middengeleider om het oversteken in twee fasen mogelijk te maken. Daarnaast maakt de brede middengeleider het oversteken veiliger voor voetgangers en fietsers.

- Fietsoversteken worden, met uitzondering waar deze kruist met de hoofdrijbaan, in rood asfalt uitgevoerd om de oversteek voor de weggebruiker zichtbaarder te maken.

- De voetgangersoversteek op de Vrijheidslaan wordt geregeld met verkeerslichten en opgenomen in de verkeersregeling van het kruispunt.

- De kruising ligt op een snelheid remmend plateau.

- Landbouwverkeer rijdt op kruising N210/Vrijheidslaan op de hoofdrijbaan.

- De bushalten bij deze kruising blijven ongewijzigd. Er worden geen extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd.

- Ten oosten van de kruising zal aan de noordzijde een geluidsreducerende geleiderail worden geplaatst. Dit is een verlenging van de gerealiseerde vanaf kruising N210/Europasingel. Dit om de geluidsoverlast te verminderen.

Verhoging verkeersveiligheid en verbetering openbaar vervoer

- Verkeerslicht geregelde voetgangersoversteek ten bate van de gebruikers van het openbaar vervoer. Bereikbaarheid van de bushalten en de verkeersveiligheid voor voetgangers wordt verbeterd.

- O.a. verwijdering van de zuidelijke tak van de kruising biedt de mogelijkheid om deze oversteek binnen de verkeersregeling te realiseren.

Verhoging verkeersveiligheid

- Snelheid remmend plateau om 60km/u en kruising van wegen te benadrukken.

Verhoging verkeersveiligheid, verbetering openbaar vervoer en op niveau houden bereikbaarheid en doorstroming

- De zuidelijke tak van de kruising wordt verwijderd:

o Om de bereikbaarheid en doorstroming op niveau te houden. Door het verdwijnen van één conflicterende tak in de verkeersregeling neemt de  afwikkelingscapaciteit toe. Dit verbetert de verkeersafwikkeling op de kruising en zorgt ervoor dat de doorstroming op de hoofdrijbaan op niveau blijft.

o Om een voetgangersoversteek op de Vrijheidslaan te realiseren zonder een negatief effect op de verkeersregeling en de doorstroming. Maakt het voor OV-reizigers veiliger en makkelijker om de bushalten te bereiken.
o Om de fiets- en voetgangersoversteken van de N210 meer ruimte in de verkeersregeling te bieden om de verkeersveiligheid voor deze verkeersdeelnemers te verhogen.
o De omvorming van de parallelweg tussen de Zijdeweg en Rolafweg naar fietspad maakt deze tak voor motorvoertuigen niet meer wenselijk.
- Omdat landbouwverkeer op de hoofdrijbaan wordt toegestaan en de tak niet meer nodig is voor het oversteken van landbouwverkeer naar de Laan van Grebenstein en vice versa.

Verhoging verkeersveiligheid

- Verwijdering opstelstrook voor linksaf slaand verkeer voor een bredere middengeleider zodat het veiliger wordt voor overstekende fietsers en voetgangers en het in twee fasen oversteken makkelijker en veiliger wordt.

- De fietsoversteek wordt, met uitzondering waar deze kruist met de hoofdrijbaan, in rood asfalt uitgevoerd om de oversteek voor de weggebruiker zichtbaarder te maken.

Verbetering leefbaarheid

- Verlenging geluidreducerende geleiderail vanaf de kruising N210/Europasingel tot de kruising N210/Vrijheidslaan om de geluidsoverlast verminderen.

Verhoging verkeersveiligheid

- Snelheid remmend plateau om 60km/u en kruising van wegen te benadrukken.

Verhoging verkeersveiligheid

- Plaatsing geleiderail omdat de tussenberm te smal is. Hiermee wordt de verkeersveiligheid voor gebruikers van het fietspad verhoogd.

Verbetering leefbaarheid en verhoging verkeersveiligheid

- Nieuwe inrichting van de hoofdrijbaan met een snelheidsregime van 60km/u.

- Bermverharding aan beide zijden weg (60cm breed).

- Geluidreducerend asfalt.

- Aan de noordzijde wordt de recentelijk geplaatste geluidreducerende vangrail verlengd tot aan de kruising N210/Vrijheidslaan.

- Haag in de berm tussen de hoofdrijbaan en het fietspad blijft gehandhaafd.

- Landbouwverkeer wordt toegestaan op de rijbaan.

Overige

- Bij perceelaansluitingen wordt aan de noordzijde van het fietspad (in middenberm) de bermverharding behouden.

         Dit om bereikbaarheid percelen op orde te houden en bermschade te voorkomen.

Verbetering leefbaarheid en verhoging verkeersveiligheid

- Nieuwe inrichting van de hoofdrijbaan met een snelheidsregime van 60km/u.

- Bermverharding aan beide zijden weg (60cm breed).

- Geluidreducerend asfalt.

- Aan de noordzijde wordt de recentelijk geplaatste geluidreducerende vangrail verlengd tot aan de kruising N210/Vrijheidslaan.

- Haag in de berm tussen de hoofdrijbaan en het fietspad blijft gehandhaafd.

- Landbouwverkeer wordt toegestaan op de rijbaan.

Verbetering openbaar vervoer

NB. Dit onderdeel is nog in onderzoek. Ontwerp ligt nog niet vast.

- Nieuwe locatie van de bushalte nabij de opgang van de nog te realiseren mindervalidenschans.

- 12 fietsparkeerplaatsen bij de bushalte inclusief Abri.

Verbetering leefbaarheid en openbaar vervoer

NB. Dit onderdeel is nog in onderzoek. Ontwerp ligt nog niet vast.

- Voetgangerstunnel wordt voorzien van mindervalideschans om de toegankelijkheid van bushalten te vergroten.

- Het voor mindervaliden mogelijk maken de N210 makkelijker te kruisen via de voetgangerstunnel. Dit ook ten bate van de bereikbaarheid van de recreatiemogelijkheden.

Verbetering leefbaarheid en openbaar vervoer

NB. Dit onderdeel is nog in onderzoek. Ontwerp ligt nog niet vast.

- Voetgangerstunnel wordt voorzien van mindervalideschans om de toegankelijkheid van bushalten te vergroten.

- Het voor mindervaliden mogelijk maken de N210 makkelijker te kruisen via de voetgangerstunnel. Dit ook ten bate van de bereikbaarheid van de recreatiemogelijkheden.

Verhoging verkeersveiligheid

- De parallelweg tussen de Rolafweg en de kruising N210/Europasingel wordt fietsstraat. Gemotoriseerd verkeer is te gast.

- Vanaf de Rolafweg wordt het voor motorvoertuigen onmogelijk om het fietspad naar de Vrijheidslaan en Zijdeweg op te rijden.

- Op het fietspad wordt bij de aansluiting in de bocht van de Rolafweg een verhoogde middengeleider aangebracht.

- In de tussenberm tussen de hoofdrijbaan en het fietspad worden maatregelen genomen om ongewenste bewegingen met motorvoertuigen te voorkomen:

o In de berm worden bollen of driehoekblokken geplaatst.

- In de tussenberm wordt achter of voor de haag een houten hekwerk geplaatst.

Verhoging verkeersveiligheid

- Plaatsing houten hekwerk voor of achter bestaande haag.

Verhoging verkeersveiligheid

- Inrichting als fietsstraat. Gemotoriseerd verkeer te gast.

- Snelheid remmend plateau's (30km/u).

- Bermverharding aan beide zijden weg (60cm breed). Teveel aan bermverharding wordt verwijderd (ligt hier en daar 120cm i.p.v. 60cm).

- Middenas wordt licht gebold en in lichtgrijs asfalt uitgevoerd.

- Landbouwverkeer toegestaan.

- Plaatsing houten hekwerk in de tussenberm voor of achter bestaande haag.

Overige

- Einde reeds gerealiseerde geluidreducerende geleiderail.

- Gebied nader uit te werken

- Voorgesteld schetsontwerp is een denkrichting
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Principe dwarsprofiel
Inrichting HRB en fietsstraat N210 T21a
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