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Onderwerp Reactie brief 'Verkeersveilig heid parallelwegen Jan Blankenbrug

(A2)',

Geachte heer Groeneweg,

Hlerbu mun reactie op uw brief van 27 augustgs 2012 met kenmerk
BOR/HB/BRF1/36921. Deze brief heeft om verschillende redenen lang op zich
laten wachten, waarvoor mijn excuus,

Op 3 oktober 2012 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de
projectmanager mevrouw Abbes en omgevingsmanager de heer Bouwman van de
wegverbreding A2 Oudenrijn-Everdingen en wethouder de heer Landwehr en de
heer Bomers. In dit gesprek zijn de door u benoemde punten nader besproken en
vanuit de zijde van Rijkswaterstaat onderbouwd. Ter toelichting dient het
volgende:

Algemeen
Vanuit de afweging veiligheid is er voor gekozen om fietsers en landbouwverkeer
gescheiden over de Lekbrug te geleiden.

Passage landbouwverkeer over de L€kbrugl
Het landbouwverkeer passeert de Lekbrug aan de westzijde van de westelijke
brug. Het landbouwverkeer kan elkaar niet passeren op de brug. Het van twee
kanten komende landbouwverkeer wordt voor de passage gereguleerd aan het
begin van de brug op de terp met een Verkeersregelinstallatie. De breedte van de
strook voor het landbouwverkeer is 3,45m. Landbouwvoertuigen mogen wettelijk
2,55 m breed zijn en in sommige situaties ook 3 m. De voertuigen kunnen dus de
passage over de Lekbrug nemen. Rijkswaterstaat heeft bU het ontwerp de
aanwezige breedte van de vluchtstrook iets versmald om de breedte voor de
strook voor het landbouwverkeer mogelijk te maken. Hiermee is aan de wens van
de agrariers tegemoet gekomen.

Passage fietsverkeer over de Lekbrug:
Het fietsverkeer passeert de Lekbrug aan de oostzijde van de oostelijke betonnen
brug. Fietsverkeer is in twee richtingen op deze strook mogelijk. Bij de
uitwerking/inrichting van de configuratie van de snelweg op de oostelijke brug
bleef er een breedte beschikbaar voor de fietsers van ruim 3,00 meter. Deze
breedte is getoetst aan de richtlunen voor fietspaden, HierbU heb ik gebruik
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gemaakt van de richtlijnen fietspaden binnen de bebouwde kom omdat in 2011
geen richtlijnen bestonden van fietspaden buiten de bebouwde kom. Bij een
oemiddelde passage van tussen de 50 en 100 fietsers per uur volstaat een
breedte van 3.00. Uiteraard ben ik mij er van bewust dat op sommige momenten
van de dag de intensiteit van fietsers wel eens hoger kan zijn. Deze incidentele
hogere intensiteit van fietsverkeer rechtvaardigt niet een veel bredere fietsstrook.
Een aanpassing doorvoeren om de barrier nabi de fietsstrook te verschuiven ten
koste van de vluchtstrook geeft enige ruimte echter deze aanpassingen wegen
niet op tegen de enorme investering bij het verplaatsen van de barriers. nieuw
asfalt en het opnieuw inrichten van het fietspad. Daarnaast leidt een breder
fietspad/smallere vluchtstrook tot een afi,{Uking van de ontwerprichtlijn voor
autosnelweqen die mede is gebaseerd op verkeersveiligheid. Dit leidt tot een
hoger risico op het aanruden van stilstaande voertuigen op de vluchtstrook
doordat het voertuig dichter op de rustrook is gepositioneerd en leidt tot een
hoger risico op aanraking met de barrier. Zeker op een locatie wa:r veel
rijstrookwisselingen worden gemaakt, heeft Rijkswaterstaat de keuze gemaakt
om de extra breedte van 0,45 m t.o.v. de $/estelijke parallelvoorziening, toe te
bedelen aan de hoofdrijbaan.

Afscheiding naar snelweg:
De afscheiding tussen fietsers,/landbouwverkeer naar de snelweg is uitgevoerd
met een barrier. Deze barriers zijn uitgevoerd als zogenaamde 'starre'
constructies die specifiek van toepassing zijn in deze situaties en de fietsers en
het landbouwverkeer beschermen in geval van ca la m iteiten/onqevallen op de
snetweg.
Er is geopperd om een anti-zichtscherm te plaatsen op de barrier tussen het
snelwegverkeer en de fietsers. 14omenteel zUn er nog geen gecertificeerde
barriers met daarop gecertiRceerde schermen verkrijgbaar die voldoen aan de
eisen van veillgheid.

lekeningen van dwarsprofielen op de bruggen:
De tekening met het huidige dwarsprofiel, conform de afmetingen in het
Trac6besluit van de 42 Oudenrijn Everdingen zun tijdens het gesprek op
3 oktober 2012 besproken. Mocht u deze tekeningen alsnog willen inzien. dan is
dat uiteraard mogelijk.

Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Directeur Netwerk Management
Midden Nederland
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