
Inspraakbijdrage voor de gemeenteraad van Vianen en 
verzoek aan B&W, 22 mei 2012

“Het huidige fietspad over de Jan Blankenbrug voldoet niet aan de 
normen. RWS heeft u een nieuwe fietsbrug beloofd: Raad pak die kans.”

Situatie Oostkant van de brug: Tweerichtingverkeer (brom)fietspad; westkant van de brug: verboden voor fietsers en alleen toegestaan voor  landbouwvoertuigen en brommobielen die gedoseerd worden met een stoplicht.  
Afmeting huidig fietspad over de nieuwe brug: 2 meter 80, excl. rooster
Normbreedte voor dit fietspad is 4 meter 50 
Reling 90 cm; Normhoogte reling minimaal 125 cmBreedte en vangrail: Van vangrail A2 tot witte lijn bij de brugleuning is de afstand 280 cm, exclusief een afwateringsrooster. Afleiding normbreedte: Aantal fietsers: 200 a 300 fietsers per sitsuur >> normbreedte bij 100 fietsers per uur 450 cm. Bron: Theo Zeegers, Ketting 173.

Conclusies

Te smal en gevaarlijk fietspad met een monumentale brede werkloze Boogbrug  
ernaastHet fietspad is veel te smal voor de gemeten spitsuurintensiteit. De breedte zou bij >> 100 fietsers / u 450cm moeten zijn.  
Gevaarlijke lage reling-Om te voorkomen dat (brom)fietsers over een reling vallen, dient deze 125cm (maar liefst 130cm) hoog te zijn. (Bron: Theo Zeegers, Ketting 198) Een vangrail volstaat absoluut niet wanneer hij als reling wordt aangemerkt. Enkel een 90cm lage vangrail als afscheiding tussen snelweg en (brom)fietspad is simpelweg gevaarlijk. Deze normen houden overigens geen rekening met de extreem lage afscheiding tussen snelweg en (brom)fietspad. Deze normen gaan uit van 'normale' situaties waarbij het fietspad b.v. grenst aan een stoep en een 50km weg. Er staat in de artikelen niets over welke normen moeten worden gehanteerd bij een (brom)fietspad die gesandwicht wordt 



tussen een brugleuning en een snelweg met enkel een 90cm hoge vangrail als afscheiding tussen deze verkeersstromen. Is de bestaande vangrail eigenlijk wel wettelijk toegestaan naast een fietspad? U moet er toch niet aan denken dat een auto (laat staan een vrachtwagen) tegen de afzetting aan rijdt en er op dat moment fietsers rijden?
Geen voetpad: “Als voetganger in de spits de brug over willen steken is dat geen  
pretje”. 

Aanvullende opmerkingenDe normen zijn er op gebaseerd dat fietsers beide richtingen naast elkaar kunnen fietsen en niet achter elkaar hoeven te gaan rijden bij tegemoetkomend verkeer. Als er weinig fietsers zijn en je slechts incidenteel achter elkaar hoeft te fietsen wordt dat niet als hinderlijk gezien. Voorts vormen hellingen een probleem bij bruggen: stijgend verkeer kent grote snelheidsverschillen: bakfiets, e-fiets, brommer, wel of geen conditie, kind achterop leidt tot heel veel inhaal-bewegingen. Dalend verkeer rijdt sneller en heeft daardoor meer ruimte nodig. 4 meter 50 als norm is nog niks te breed.
Advies en verzoek (zoals toegelicht na vragen van raadsleden)
Gemeenteraad en B&W: neem verkeersveiligheid serieus, dien samen met ons bij 
Rijkswaterstaat een klacht in, onderneem stappen om de belofte van 
Rijkswaterstaat uit het verleden voor een nieuwe fietsbrug zwart op wit te krijgen 
en onderhandel over een nieuwe fietsbrug met gebruikmaking van uw Vianense 
monumentale Boogbrug. 
De Boogbrug is het waard.  Dank voor uw aandacht.
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