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Aanleiding
Tijdens de Informatievergadering Ruimte van 28 november 2018 is gevraagd of er mogelijkheden zijn 
om de verkeerssituatie op de T-splitsing Duinweg-Klinkert te verbeteren en dan met name voor 
overstekende fietsers. Hierna informeren wij u over de te nemen maatregelen.

Informatie
Het kruispunt Duinweg-Klinkert ligt in het buitengebied van Drunen en buiten de komgrens. De 
Duinweg en de Klinkert zijn opgenomen in een 60 km-zone. Vanwege de verkeersveiligheid is op 
deze kruising een voorrangsregeling van kracht: verkeer op de Duinweg heeft voorrang op verkeer 
vanuit de Klinkert.

De Klinkert vormt een aantrekkelijke (recreatieve) fietsverbinding tussen de Loonse en Drunense 
Duinen en de Duinweg. Fietsverkeer vanuit de Klinkert moet ter hoogte van de kruising met de 
Duinweg oversteken omdat er aan de oostzijde van de Duinweg een (verplicht) bromfietspad ligt. In de 
praktijk is deze situatie niet voor alle fietsers even duidelijk. De oversteek geeft in combinatie met de 
relatief hoge snelheid van het autoverkeer op de Duinweg verkeersonveilige situaties.
Mede om deze reden zal het kruisingsvlak op de splitsing Duinweg-Klinkert verhoogd worden 
aangelegd en wordt aan de oostzijde van de Duinweg in de berm tussen rijweg en fietspad, een 
doorsteek gerealiseerd. Zo wordt het voor fietsers vanuit de Klinkert duidelijk waar men moet 
oversteken. Daarnaast wordt het gemotoriseerd verkeer op de Duinweg door het met klinkers 
uitgevoerde kruispuntplateau geattendeerd op de aansluiting en zorgt deze ook voor een 
snelheidsverlaging die de verkeersveiligheid ten goede komt. 
De intensiteit van verkeer uit de Klinkert is zeker in de wintermaanden relatief laag waardoor het niet 
verkeersveilig is de kruising als gelijkwaardig te bestempelen. De huidige voorrangsituatie blijft dus 
van kracht. 

De kosten van deze maatregel (naar verwachting € 20.000) worden gedekt uit het reguliere budget 
voor Wegen groot onderhoud (€ 10.000) en Duurzaam Veilig Verkeer (€ 10.000).
De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met de al geplande herstelwerkzaamheden op het 
fietspad langs de Duinweg. Als alles volgens planning verloopt en de weergoden ons gunstig gezind 
zijn, verwachten we medio november/december 2019 klaar te zijn.


