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Geacht College,
Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van het landbouwverkeer op de Lekbrug (Jan
Blankenbrug) tussen Vianen eh Nieuwegein.
CUMELA Nederland is de bfancheorganisatie voor cumelabedrijven, de specialisten in groen,
grond en ihfra. In de cumelasector zijn 30.000 medewerkers in bijna 3.000 ondememingen samen
goed voor een jaaromzet van vier miljard euro. CUMELA Nedertand groeit haar 2000 lidbedrijven,
van klein tot groot en actief op velerlei gebied: agrarisch loomA«rk, aanleg en onderhoud van
groenstroken, sportterreinen en natuur- en recreatieterreinen, meststoffendistributie en grond-,
weg- en waterwerken in brede ^n.
De Jar) Blankenbrug vonnt ook voor het landbouwverkeer een belangrijke oeververbinding. In
2011 is de situatie voor het landbouwverkeer wat gebruik wil maken van de Lekbrug bij Vianen (de
Jan Blankenbrug) gewijzigd. Voorbeen lag er alleen aan de oostkant van de brug een parallelweg
cq. fietspad waar zowel het (brom)fietsverkeer als het landbouwverkeer gebruik vah diende te
maken. Medio 2011 is er aan de westzijde van de Lekbrug eeh parallelweg van ongeveer 3,45
meter breed speciaal voor het landbouwverkeer gemaakt. De westelijke parallelweg ïs voorzien
van verkeerslichten, zodat er geen verkeer uit tegenliggende richtihg komt als er
(iand)boüWvérkeer de brug över gaat.
Wij vinden de huidige verkeerssituatie op de Jan Blankenbrug, ondanks dë genomen maatregelen, voor het landbouwverkeer en het ovenge verkeer iiiet voidoende veilig. Hoewel de westelijke
parallelweg uitsluitend bestemd is voor (land)bouvi/voertuigen en brommobielen, blijkt in de praktijk
dat fietsers en bromfieteers hier toch gebniik >^n maken. Daarbij worden de rode verkeerslichten
door fietsers en bromfietsers genegeerd, waardoor zij op de parallelweg (la.nd)bouwvoertUigen
tegenkomen, waar vervolgens onvoldoende ruimte is om elkaar veilig te passeren.
Landbouwtrekkers en zelfrijdende werktuigen mogen wettelijk maximaal 3,00 meter bre^ zijh eri
met ontheffing tot 3,50 meter. Met een breedte van 3,45 meter biedt de vt^telijke parallelweg voor
landbouviA^oertuigen van 3,00 meter al weinig manoeuvreenxiimte; gernrddeld nog geen 0,25 meter aan weerszijden. De Handreiking Landbouwverkeer (publicatienr. 240) van het GROW gaat uit
van een veiligheidsmarge van 0,75 meter aan weersajden, omdat voértuigeh nu eenmaal niet
exact rechtuit rijderi (de zogenaamde vetergang). Dit resulteert In een vereiste breedte vah 4,50
meter, en dat wordt dus met de gerealiseerde 3,45 meter bij lange niet gehaald.
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De huidige veriteerss'ituatiè op de westelijke parallelweg leidt dan ook geregeld tot gevaariijke situaties. Wanneer landbouWvoertuigën over brugrijdenis èr geen ruimte om uit te wijken. Tegemoet komende fietsers en bromfietser (die er dus niet mogenrijdenen ook nog het rode verkeerslicht hebben genegeerd), stappen over de barrier om op de vluchtstrook van de A2 te gaan staan
tot het voertüig op de parallelweg gepasseerd is. De chauffeurs en machinisten constateren dat
deze gévaariijke verkeerssituaties bij heriialing voori<omen. Het zal duidelijk zijn dat dit een zeer
onveilige ën ongewenste verkeerssituatie is.
Éen ander knelpunt in de praktijk is dat de Jan Blankenbrug alleen passeerisaar Is voor
(iand)bouwvOertuigen tot 3,00 meter breed. In de agrarische en cumelasector is een deel van de
voertuigen tot 3,50 meter breed; bijvoorbeeld oogstmachines zoajs hakselaars. Deze werktuigen
kunnen de Lek nu niet meer passeren.
Na ruim 1,5 jaar ervaring met de westelijke parallelweg voor het landbouwverkeer op de Jan Blankenbrug moeten wij vastetellen dat dit regelmatig leidt tot gevaariijke verkeerssituaties. Hierbij kan
(zeer ernstig) lichamelijk leteel ontstaan. Wij willen dat (land)bouwvoertuigeri op een veilige wijze
de oeververbinding over de Lek kunnen oversteken. De huidige verkeerssituatie maakt dit ons
inziens ön\^ldoende mogelijk, alsmede de beperidng voor voertüigen breder dah 3,20 nieter Wij
voorzien ook dat deze situatie op de Jan Blankenbrug niet te verbeteren 'is.
Een altematief voor het landbouwverkeer vonnt de oüde Lekbrug. Deze brug is uitstekend geschikt om (land)bouwvoertuigen tot 3,50 meter veilig af te wikkelen. Ook kunnen fietsers en bromfietsers volledig gescheiden van hët landbouwveriteer wordeh afgewikkeld, waarbij zij niet in de
verieiding komen om toch gebruik te makén van de landboüvyverkeerroute.
Onis is t>ekend dat er al langer een discussie spëelt omtrent de oude boogbrug. Wij ondersteunen
dan ook initiatieven om de oude boogbnig te i>sstemmen voor het langham verkeer. Zeker voor
de cumelasector zal opënstelling van de boogbrug resulteren ih een betere en veiliger oeververWij verzoeken u dan ook ohi initiatieven te ontplooien om de oüde Lekbrug éen veriteersfunctie
voor het langzaamrijdendverkeer te geven, zodanig dat de verkeersveiligheiid voor alle verkeersdeelnemers wordt verbeterd.
Wij vertrouwen eru hiermee voldoende te hebben geTnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet. Uiteraard zijn vinj altijd bereid tot een nadere toelichting.

.E. Dijkema
'beleidsadviseur verkeer en vervoer
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Geacht College,
GriEiag vriagen wij uw aandaeht voor de situaitie van het landbouwvericeer op de Lekbrug (Jan
Biankenbmg) tussen Vianen en Nieuwegein. Wij hebben een ioon- en grondverzetbedrijf die weri<zaamheden uitvoert in zpwel Zuid-Holland als in Utrecht. Daarvoor moeten wij de Lek oversteken.
De Jan Blankenbrug vormt dan ook voor het landbouwvericeer een belangrijke oeververbinding, ln
2011 is de situatfe voor het landbouwverkeer wat gebruik wil maken van de Lekbrug bij Vianen (de
Jah Biahkèhbrug) gewijzigd. Voorheen lag er alleen aan de oosticant van de brug een parallelweg
c.q.fietspadwaar zowel het (brom)fietsverkeer als hët landbouwverkeer gebrüik van diende te
miaken. Medio 20111s er aan de westzijde van de Lekbrug een parallelwég van ongeveer 3,45
meter breed speciaal vogr het landbouwverkeer gemaakt De westelijke parallelweg Is voorzien
van veriteerslichten, zodat er geeh verkeer üit tegenliggenderichtingkornt als er
(land)boüwverkeer de bmg over gaat.
Wij vinden de huidige verkeerssitijatie op de Jan Blankenbrug, ondanks de genomen maatregelen,
voor hët landbouwverkeer en het overige vert<êer niët voldoende veilig. Hoewel de westelijke parallelweg uitsluitend bestemd is voor (iand)bouwvoertuigen en brommobielen^ blijkt in de praktijk
datfietsersen bromfietsers hier toch gebmik van maken. Daarbij worden de rode veriteerslichten
door flefsers en bromfietsers genegeerd, waardoor zij op de parallelweg (land)bcuwvQertüigen
tegenkomen, waar vervolgens onvoldoende mimte is om elkaar veilig te passeren.
Landbouwtrekkers en zelfrijdende werktuigen mogen wettelijk maximaal 3,00 meter breed zijn en
met ontiieffing tpt 3,50 meter. Met een breedte van 3,45 meter biedt de w^telijké parallelweg voor
landbouwvoertuigen van 3,00 mèter al wéinig rnahoeuvreermimte; gerhiddeld nog geeh 0,25 meter aan weerszijden. De Handreiking Landboüwveri<eer (publicatienr. 240) van het CROW gaet uit
van een veiligheidsmarge van 0,75 rneter aan weerszijden, omdat voertuigen nu eenmaal niet
exact rechtuitrijden(de zogenaamde vetergang). Dit resulteert in een vereiste breedte van 4,50
metef, en dat wordt dus met de gerealiseerde 3,45 meter bij lange hiet gehaald.
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De huidige vericeerssituatie op de westelijke parallelweg leidt dan ook geregeld tot QeMSiadiike
tuaties. Wanneer landboüwvoertüigen over bmg rijden is er geen mimte om uit te wljkernfege^ "
moet komendefietsersen bromfietser (die er dus niet mogenrijdenen ook nog het rode verkeerslicht hebben genegeerd), stappen over de banier om op de vluchtetrook van de A2 te gaan staan
tot het voertüig öp de parallelweg gepasseerd is. De chauffeurs en machinisten consteitereh dat
deze gevaariijke veri<eerssituaities bij heriialing voorkorheh. Het zal duidelijk zijh dat dit een zeer
onveilige en ongewenste verkeerssituatie is.
Eeh ander knelpunt In de praktijk Is dat de Jan Biankenbmg alleen passeert>aar is voor
(land)boüwvoertuigen tot 3,00 meter breed. In de agrarische en cumelasector is een deel vah de
voertuijgen tot 3,50 meter breed; bijv(x>ri3eeld oogstmachines zoals hakselaars. Deze werktuigen
kunnen de Lek nu niet meer passeren.
Na mirh 1,5 jaar entering met de westelijke parallelweg voor het landbouwverkeer op de Jan Biankenbmg moeten wij vastetellen dat dit regelmatig leidt tot gevaarjijlce verkeerssituaties. Hieibï] kan
(zeer emstjg) lichamelijk leteel ontstaan. Wlj willen dat (land)t>ouwvoertuigen op een veilige wijze
de óëveh^eribindihg over de Lek kunnen oversteken. De huldigé veri<eerssituatie maakt dit ons
inziens onvoldoeride mogelijk, alsrnede de beperking voor voertuigen breder dan 3,20 meter. Wij
voorzien ook dat dezë situatie op de Jan Biankenbmg niette vert)eteren 'is.
Een alternatief yoor het landboüwvericeer vormt de oüde Lekbmg. Deze bmg is uitstekend geschikt om (land)bouwvoertuigen tot 3,50 meter veilig af te wikkelen. Ook kunnenfieteersen bromfietsers volledig gescheiden van het landbouwvericeer worden afgewikkeld, w£^rbij zij niet in de
vefleidihg kpmeh óm toch gébmik te rnaken van de landbpuwverkeerrioute.
Or@ is bekend dat er al langer een discussie speelt omtrent de pude bppgbmg. Wij pndersteunen
dan PPk Initiatieven pm de pude t>ppgbmg te bestemmen vppr het langzaam veri<eer. Zeker vppr
de cürnelasectcr zal Ppenstelïing vah de t^ppgbrug resülterén ih éeh betere eh veiliger pëververbinding.
Wlj verzpeken u dan pok pm ihitiatieveh te Phtpippien pm de pude Lekbmg een veri<eersfunctie
vppr het langjzaamrijdendvericeer te geven, zodanig dat de verkeersveiligheid voor alle vericéersdeelnemers wordt vert)eterd.
Wij vertrouwen er u hiermee voldoende te hebben gelnfontieërd en zien uw reactie graag tegempet. Urteraard zijn wij altijd bereid tot een nadere toelichting.
Hppgachtend,
A. Tuytel Lpph- eh VerhuurbednjfJ
A. Tuytel
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deacht College,
Graag vrageh vnj uw aandacht voor de sitüatie van het landbouwvériceer op de Lekbmg (Jan
Biankenbmg) tussen Vianen eh Nieuwegein. Wij hebben een loon- en grondverzetbedrijf die
werkzaamheden uitvoert in zowel Zuid^Holiand als ih Utrêdht Daarvoor moeten m\ de Lek ovërstekeh.
De Jan Biankenbmg vormt dan ook voor het la.ndbouvyverkeer een belangrijke oëververbinding. in
2011 is de situatie voor het landbouwverkeer wat gebmik vvil maken van de Lekbmg bij Viahen (de
Jan Biankenbmg) gewijzigd. Voorheen lag er alteen aah de oostkant Van de bmg een parallelweg
c.q.fietspadwaar zowel het (brom)fietsvérkeer als het landbouwverkeer gebmik van diéhde te
maken. Medio ^011 is er aan de westzijde van de Lekbmg een parallelweg van ongeveer 3.45
meter breed speciaal voor het landbouwvericeer gemaakt. De Wèstelijke parallelweg is voorzieh
van vericeerslichten, zodat er geen verkeer üit tegèhliggenderichtingkomt als er
(land)bouwverkeer de bmg ovèr gaat.
Wij vihden de huidige verkeerssituatie op de Jan Biankenbmg, ondanks de genomen maatrege^
len, voor het landboüWvérkeer en het overige verkeer niet voldoende veilig. Hoewel de westëlijke
f^rallelweg uitsluitend bestemd js voor (lahd)bpuwvoertüigen en brommobielen, blijkt in de praktijk
datfietsersen bromfietsers hier toch gebmik vah maken. Daarbij worden de rode verkeerslichten
doorfieteersen bromfieteéns genegeerd, Waardoör aj op de parallelweg (liand)boüwvoertuigen
tègenkomen, waar vervolgens onvoldoende mimté is om elkaar veilig te passeren.

I

iJandbouwtrekkers eh zelfrijdende werktuigen mogen wettelijk maximaal 3,00 meter breed ajn en
rnet ontiieffing tot 3,50 meter. Met ^ n breedte van 3,45 meter biedt de westelijke pamllelweg voor
i^ndbouvinroertuigen van 3.00 meter al weinig manoeuvreehruimte; gemiddeld nog geeri 0,25 meter aan weerszijden. De Handreiking Landtoüwvericeer (publicatienr. 240) van het CRÖW gaat uit
>^h een vëiiigheidsmaige van 0,75 meter aan vveerszijden, omdat voertuigen nu eenmaal niet
exact rechtuit njden (de zogenaamde vetergang). Dit resulteert in èen vereiste breedte vah 4,50
tvieter, en dat wordt düs met de gerealiseerde 3,45 meter bij lange niet gehaald.

Gaame betalins binnen 30 dasen. Wij behouden ons het recht v©or, over te late betalinsen rente te berekenöi.
Rabobank - Lopik Rdcnr. 30.71.23.723
BTW. nr. NL02.95.54.238.B01
ICv.K. utrecht 30087:Ö3

Op at ansc overcentomdEn z^n tocpossins
dc cp dè achteizgdt wn dt papier a^edmtte
CUMBA'iabiwaarden welte zjjn gedepoieeid
bg de leditbahk UtaM onder nummer 15/201!

CUMELA

m^ H. UITBBIJiR
De huidige vëri(eer|sitüatie op de westelijke parallelwèg leidt dan ook geregeld tot gevaariijke situaties. Wanneer landbouwvoertuigen over bmgrijdenis ei" geen mimte om uitte wijken. Tegemoet kómendèfietsersen bromfieteer (die er dus niet mogenrijdenen ook hog het rode verkeerslicht hebben gëh^eerd), stappen over de bamer om qp de vluchtstrook van de A2 te gaah staan
tot het voertiHp^p de parallelweg gepasseerd is. De chauffeurs en machinisten constateren dat
ge geigarlUke vericeerssituafa'es bij herhaling vooricomen. Het zal duidelijk zijh dat dit een zëer
ohvèilige en ongewenste verkeerssituatie is.
Epn ander knelpunt in de praktijk isdat de Jan Blankehbmg alleen passeerbaar is voor
(land)bouwvoertü1gen tot 3,00 meter breed. In de agrarische en cumelasector Is een deel van de
voertuigen tot 3,50 meter breed; bijvooriseeld oogstmachines zoals hakselaars. Deze werktuigen
kiiinnen de Lek nu niet meer passeren.
Na mim 1,5 jaar ervaring met de westelijke parallelweg voor het landboüwvericeer op de Jan Blahkenbmg moeteh wil vaststellen dat dit regelmatig leidt tot gevaartijke verkeerssituaties. Hierisij kan
(zeer emstig) lichamelijk letsel ontetaan. Wij wiiien dat (land)bouwvoertulgen op een veilige Wijze
(ié oeververbihding over dë Lek kunnen overstekeh. De huidige verkeerssituatie maakt dit ons
ircdens onvoldoende mogelijk, alsmede de bepericing voor voertuigen breder dah 3,20 méter. Wij
voorzien ook dat deze sitüatie op de Jah Blahkenbmg niet te verbeteren is.
Een alternatief voor het landbouwvericeer vormt de oude Lekbmg. Deze bmg is uitetekend geschikt om (land)bouwvöertuigen tot 3,50 meter veilig af te wikkelen. Oök kunnenfietserseh bromfietsers volledig gescheiden van het landbouwvèricëer Wonden afgewikkeld, wréiarbi] zij niet in de
verieiding komen om toch gebmik te makën van de landbouwverkeerroute.

O

Ons is bekènd dat er al langer een discussie speelt omtrent de oude boogbmg. Wij ondersteunen
dan ook ihitiatieveh om de oude boogbmg te bestemmen voor hét langham verkeer. Zéker voor
de cumelasector zal openstelling van de boogbmg resulteren ih een betere en veiliger oeververbinding.
Wij verzoeken u dan ook om initiatieven te ontplooien om de oude Lekbmg een verkeersfunctie
voor hët iahgzaamrijderidvericeer te geven, zodanig dat de verkeersveiligheid voor alle vericeersdeelnemérs wordt verbeterd.
Wij vertroLM/eh er u hiermee voldoende te hebben geTnföfmeérd en zien üw reaetiè graag tegembet, Uitéraard. zijn wij altijd berekl tót een nadere toelichting.
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Geacht College,
Graag vragen wij uw aandaeht voor de situatie van het landbouwverkeer op de Lekbmg (Jan
Biankenbmg) tussen Vianen en Nieuwegein. Wij hebben een loon- eh grondverzetbedrijf die werkzaamheden uitvoert in zowel Zuid-Holland als in Utrecht. Daarvoor moeten vtrij de Lek oversteken.
De Jan Biankenbmg vormt dan ook voor het landbouwvericeer een belangrijke oeververbinding. In
2011 is de situatie voör het lahdbouwvericëer vvat gebmik wil maken van de Lekbmg bij Vianen (de
Jan Biankenbmg) gewijzigd- Vooriieen lag er alleen aan de oostkant van de bmg een parallelwèg
cq.fietspadwaar zowel het (brom)fietsvericeerals het landbouwvericeer gebmik van diénde te
maken. Medio 2011 is er aan de westzijde van de Lekbmg een parallelweg van ongeveer 3,45
meter breed speciaal voor het landbouwvericeer gemaakt. De westelijke parallelwèg is voorzien
van Verkéerslichteh, zodat er geen vericeer uit tegenliggenderichtingkomt als er
(land)bouwvericeer de bmg over gaat.
Wij vinden de hüidige verkeerssituatie op de Jan Biankenbmg, ondanks de genomen maatregelen, voor het landbouwvericeer en het övérige vericeer niet voldoende veilig. Hoewel de westelijke
parallelweg uiteluitend bestemd is vpor (land)bouwvoertuigen en brommobielen, blijkt in de praktijk
datfietsersen bromfietsers hier toch gebmik vah maken. Daarbij worden de rode verkeerslichten
doorfietsersen bromfietsers genégeerd, waardoor zij op de parallelweg (land)bouwvoertuigen
tegèhkomén, waar vervolgens onvoldoende mimte is om elkaar vëilig te passeren.
Landbouwtrekkers éh zelfrijdende werictuigen mogen wetteljjk maximaal 3,00 meter breed zijn eh
met ontheffing tot 3,50 meter. Met een breedte van 3,45 meter biedt de westelijke parallelweg voor
landbouwvoertuigen van 3,00 meter al weinig manoeuvreenxiimte; gemkJdeld nog geen 0,25 meter aan weer^jden. De Handreiking Landbouwverkeer (publicatienr. 240) van het CROW gaat uit
van een veiligheidsmarge van 0,75 meter aan weersajden, omdat voertüigen nu eenmaal niet
exact rechtuitrijden(de zogenaamde vète^ang). Dit resulteert in eeh vereiste bréedte van 4,50
meter, en dat wordt dus metde gerealiseerde 3,45 meter bij lange niët gehaald..
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Sloop- en grondwerken
Graslandverbetering
Snijmaïl^^^'f^ |{§|;|gj^s'ituatie op de westëlijke parallelweg leidt dan ook gëregëld tot gevaariijke sitüatiés. Wanneer landbouwvoertuigen over bmg rijden is er geen mimte om uit te wijken. Tegemoet komendefietserseh bromfietser (die er dus niet mogenrijdenen ook nog het rode verkeerslicht hebben genegeerd), stappen over de banier om op de vluchtstrook van de A2 te gaan staan
tot het voertufg op de paralleKA«g gepasseend is. De chauffeurs en machinisten constateren dat
deze gevaariijke verkeerssituaties bij herhaling voorkomen. Het zal duidelijk zijh dat dit een zeer
onveilige en ongewenste verkeerssituatie is.
Een ander knelpunt in de praktijk is dat de Jan Biankenbmg alleen passeert>aar is voor
(land)bouwvoertuigen tot 3,00 meter breed. In de agrarische en cumelasector 'is een deel van de
voertuigen tot 3,50 meter b r ^ ; bijvooriaeeld oogstmachines zoals hakselaars. Deze werktuigen
kunnen de Lek nu niet meer passeren.
Na mim 1,5 jaar ervaring met de Westelijke parallelwèg voor hét lahdbouwvèrkeer op de Jah Blankèhbmg moeten wi] vaststellen dat dit regelmatig leidt tot gevaarlijke verkeerssltuatiës. Hierisg kah
(zeer ernstig) lichamelijk letsel ontstaan. Wij willen dat (land)t>ouwvoertuigen op een veilige wijze
de oevérverbinding over de Lek kunnen oversteken. De huidige verkeerssituatie maakt dit ons
inziens onvoldoende mogelijk:, alsmede de beperidng voor voertuigen breder dan 3,20 nete.r \N\i
voorzieh ook dat deze situatie op de Jan Blankénbmg hiet te veriseteren is.
Een altematief voor het landbouwverkeer vormt de oude Lekbmg. Deze bmg Is uitstekend geschikt om (land)bouwvoertUigen tot 3,50 meter veilig af te vvlkkelen. Ook kuhhénfiéteersen brom^
fietsers volledig gescheiden van het iandbouvwvericeer vvorden afgewikkeld, waarbij zij niet in de
verieiding komen om toch gebmik te maken vah de landbouwverkeerroute.
Ons is bekend dat er a| langer een discussie speelt omtrent de oude boogbmg. Wij ondersteunen
dan ook initiati'even om de Oüde boogbmg te biestemmen vöor het langzaam verkeer. Zeker voor
de cumelasector zal openstelling van de boogbmg resuiteren [n een betere en veiliger oeververbinding.
Wlj verzoeken u dan ook om initiatieven te ontplooien om de oude Lekbmg een vericeersfunctle
voór het langzaamrijdendverkeer té gevèn, zódanig dat de Verkeensveiligheid voor alle verkeers^
deelnemers vvordt veriseterd.
Wij vertrouwen er u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reaetie graag tegemoét. Uiteraard zijn wq altijd t>ereid tot een nadere toelichtihg.
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Jan Blankeiibrug en
(jand)bouwverkeer

Collége van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Vianen
PosUius 46
4130 EA VlANÉN

Geacht College,
Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van het landbouwvericeer op de Lekbmg (Jan
Blahkenbmg) tusseh Viaheh eh Nieüwegein. V\Aj hebbeh eeh looh- eh grondverzetbedrijf die
wericzaamheden uitvoert in zowel Züid-Holland als in Utrecht. Daarvoor moeten wij de Lek oversteken.
De Jan Biankenbmg vonnt dan ook voor het landbouwvericeer een belangrijke oeververiainding. In
2011 is de situatie voor het landbouwverkeer wat gebmik wil maken van de Lekbmg bi] Vianëh (de
Jan Biankenbmg) gewijzigd. Vooriieen lag er alleen aan de oostkant van de bmg een parallelweg
c.q.fietepadwaar zowel het(brom)fietsvericeer als het landbouwvericeer gebmik van diende te
makeh. Mëdio 2011 is er aah de wesËdjde van de Lekbmg een parallelweg van ongeveer 3,45
meter breed speciaal voor het landbouwverkeer gemaakt. De wèstelijke parallelweg is voorden
van vericeerslichten, zodat er geen vericeer uit tegenliggenderichtihgkomt als er
(land)bouvwericeer de bmg over gaat.
vvij vihden de huidige vericeerssituatie op de Jan Blankehbmg, ondanks dë genomen maatregelen, voor het landbouwverkeer en het overige vericeer niet voldoende veilig. Hoewel de westelijke
parallelweg uiteluitend bestemd is vpor (land)bouvwoertüigen en brommobielen, blijkt in de praktijk
datfietsersen bromfietsers hier toch gebmik van makeh. Daarbij worden de rode vericeerslichten
doorfietsersen bromfietsers genegeerd, waardoor zij op de parallelweg (land)bpuvwoertuigen
tegenkomen, waar vervolgens onvoldoende mimte is om ell^ar véHig te passéren.
Landbouwtrekkers en zelfrijdende werictuigen mogen wettelijk maximaal 3,00 meter breed zijh eh
met ontheffing tot 3,50 meter. Met een breedte van 3,45 meter biedt de westelijke parallelwèg voor
landbouwvoertuigen van 3,00 meter al weinig manoeuvreermimte; gemiddeld nög geeh 0,25 meter aan weerszijden. De Handreiking Landbouwverkeer (publicatienr. 240) van het CROW gaat uit
van een veiligheidsmarge van 0,75 meter aan weersidgdent omdat voertuigen nu eenmaal nlet
exact rechtuit rijdeh (de zogenaamde vetergang). Dit rësulteert in een Verèiste breedte van 4,50
meter, en dat wordt dus met de gerealiseerde 3,45 meter bij lange niet gehaald.

De huidige vericeerssituatie op de westelijke paralleh/fög lèidt dan opk geregeld tot gévaariijke situaties. Wanneer landbouwvoertuigen ovér bmg rijden Is èr gëen mlmtë om uit te wijken. Tegemoet komendefietsersen bromfieteer (die er dus niet mogen rijden en ook nog hetrodeverkeerslicht hebbeh gehegeerd), stappen over de banier om op de vluchtetrook vah de A2 te gaan staan
tot het voertuig op de parallelwèg gepasseerd is. De chauffeurs en machinisten constateren dat
deze gévaariijke vericeerss'itUatiès bij herhaling voorkomen. Het zal duidelijk zijn dat dit een zeer
Ohvèiligé eh öngewehsté vèriceerssitijatie is.
ien ander knelpunt in de praktijk is dat de Jan Biankenbmg alleen passeeribaar Is voor
(lahd)bouwvóertüigeh tot 3,00 meter brèëd. ln de agrariscihé eh cumelasec:tör is eèh deél van dè
voertuigen töt 3,50 meter breed; bijvooriseeld oogstmachines zoals hakselaars. Deze werktuigen
kunnen de Lek nu niet meer passeren.
Na mim 1,5 jaar ervaring met de westelijke parallelweg voor het landbouwvericeer op de Jan Biankenbmg rtioeten wij vaststellen dat dit regelmatig leidt tot gevaariijke verkèerssituatiés. Hiérbij kan
(zeer emstig) lichamelijk letsel ontstaan. Wij willen dat (land)bouwvoertuigen op een veiliige wijze
de oeververbinding over de Lek kunnen oversteKen. De huidige verkeerssituatie .maakt dit ons
ihziéhs ohvoldöehde mogèïijk, alsmede de beperking vöor voértuigeh brédèf dah 3,20 métén Wij
voorzien ook dat deze situatie op de Jan Biankenbmg niet te veriaeteren is.
Ëén altematief voor het landbouwvericeer vomfit de oude Lekbmg. Dezé bmg is uitetekend geschikt om (land)bouwvoertuigen tot 3,50 meter vëilig af të wikkelen. Ook kunnenfietsersen brom-^
fietsers volledig gescheiden van het landbouwverkeer worden afgewikkeld, waaripij zjj niet in de
Véfiéidihg komén om toch gébmik të rfïakëh Vah de lahdböüWvèrkeerröütè.
Öns Is bekend dat er al langer een discussie speelt omtrent de oude boogbmg. Wi) ondersteunen
dan ook initiatieven om de oude boogbmg te bestemmen voör het langzaam verkeer. Zekar voor
tie cumelasector zal openstelling van de boogbmg resulteren In een betere en veiliger c^vervërbihdihg.
Wij verzoeken u dan ook om Initiatieven te ontplooien om de oude Lekbmg een verkeersfunctie
vóor het langzaamrijdendvërkéér té geveh, zödahlg dat dê verkeersvëiiighêid vöor alle vériceersdeelnemers wordt vertïeterd.
Wij vèrtröuwén er ü hiermee voldoende te hebbeh gethformeerd éh aeh uw réactie graag tegemoet. Uitéraard zijn wij altijd bereid tot een nadere toéllchting.
Hoogachtend,
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College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Vianen
Postbus 46
4130 EA VIANEN

Noordeloos, 14 augustus 2012

Betreft: Jan Biankenbmg en (lahd)böüwverkeer.

Geachte heer, mevrouw.
Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van het landbouwvericeer op de Lekbmg (Jan
Biankenbmg) tussen yiaheh-en Nieuwegein. Wij hebbeh een loon-en grondverzetbédrijf die
wericzaamheden uitvoert in zowel Zuid-Holland als in Utiecht. Daan/oor moeten wij de Lek
ovèrstekèh.
De Jan Biankenbmg vormt dan ook voor het landbouwverkeer een belangrijke
oëven^érbindihg. In 2011 is de situatie voor hét lahdboüwvërkeer wat gebmik wil maken van
de Lekbmg bij Vianen (de Jan Biankenbmg) gewijzigdy Vooriieen lag er alleen aan de
oostkant van de bmg een parallelweg cq.fietspadwaar zowel het (bfom)fietsVerkeer als het
landbouwverkeer gebmik van diende te makeh. Medio 2011 is er aan de wëst^jde van de
Lekbmg een parallelweg van ongeveer 3,45 meter breed speciaal voor het landbouwvericeer
gemaakt De Wèstelijke parallelweg is voorzieh van verkeerslichten, zödat er geen verkeer uit
tegenliggenderichtingkomt als er (lancl)bouwvërkeer de bmg over gaat.
Wij vinden de huidige verkeerssituatie op de Jan Blankenbrug, ondanks de genomen
maatregelen, voor het landbouwvericeer en het overige vericeer niet voldoende veilig. Hoewel
de westelijke parallelweg uiteluitend bestemd is voor (land)bouwvoertuigen en brommobielen,
blijkt ih de praktijk datfietsersen bromfietsers hier toch gebrüik van maken. Daarbij worden de
rode verkeerslichten doorfietsersen bromfieteers genegeerd, waardoor zij op de parallelweg
(land)bouvwOërtüigen tegenkomen, waar vervolgens onvoldoende mimte Is om elkaar veilig te
passeren.
Landbouwtrekkers en zelfrijdende werktuigen mogen wettelijk maximaal 3,00 meter breed zijn
en met ohtheffing tot 3,50 meter Met een breedte van 3,45 meter biedt dë westelijke
paraïlelweg voor landbouwvoertuigen van 3,00 meter al weinig manoeuvreerruimte; gemiddeld
nog geen 0,25 meter aan weerszijden. De Handreiking Landbouwvericeer (publicatienr. 240)
van het CROW gaat uit van een veiligheidsmarge van 0,75 meter aan weerszijden, omdat
voertuigen hü eenmaal niet exact rechtuitrijden(de zogehaamde vetergahg). Dit resulteert ih
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een vereiste t)reedte van 4,50 meter, en dat wordt dus met de gerealiseerde 3,45 meter bij
lange niet gehaald.
De huidige vericeerssituatie op de westelijke parallelweg leidt dan ook geregeld tot gevaarlijke
situaties. Wanneer landbouwvoertuigen över bmgrijdenis er geen mimte om uit te wijken.
Tegemoet komendefietsersen bromfiétser (die er dus niet mogen rijden en ook nog het rode
verkeerslicht hebben genegeerd), stappen Over de bamer om op de vluchtstrook van de A2 te
gaan staan tot het voertuig op de parallelweg gepasseerd is. De chauffeurs en machinisten
constateren dat deze gevaariijice vericeerssituaties bij herhaling voortcomen. Het zal duidelijk
zijn dat dH een zeer onvéilige en ongeWehste vericeerssituatie is.
Een ander knelpunt in de praktijk is dat de Jan Biankenbmg alleen passeeriaaar is voor
(land)tx>uWvoertüigen tot 3,00 méter brèed. lh de agrarische en cïumelaséctor is een deel van
de voertuigen tot 3,50 meter breed; bijvoorbeeld oogstmachines zoals hakselaars. Deze
werktuigen kunnen de Lek hu niet meer passeren.
Na mim 1,5 jaar ervaring met de westelijkë parallelwèg voor het landboüwverkëer op de Jah
Blankehbmg moeten wij vaststéllen dat dit regelmatig leidt tot gevaariijke vericeerssituaties.
Hierbij kan (zeer ernstig) lichamelijlc letsel ontetaan. Wi] willen dat (lanci)bouwvoertuigen op
een véilige wij2e de oevérverbinding over de Lek kunnen ovërsteken. De huidige
verkeerssituatie maakt dit ons inziens onvoldoende mogelijke alsmede de Inperking voor
voertuigen breder dan 3,20 meter. Wij voorzjen ook dat dezë srtuatie op de Jah Biankenbmg
niet té verbeteren is.
Een alternatief vöor het landbouwverkeer vormt de oude Lekbmg. Deze bmg is uitstekend geschikt om (land)bouvwoertuigen tot 3,50 meter veilig af te wikkelen. Ook kunnenfietsersen
bromfietsers voUedig geschèideh van het lahdbouwvèrkeer Worden afgewikkeld, waarbij zij
niet in de verieiding komen om toch gebmik te maken van de landbouwvericeenroute.
Ons is bekend dat er al lahger eeh discussie speelt omtrént de oude boogbrug. Wij
ondersteunen dan ook initiatieven om de oude boc^bmg te bestemmen voor het langzaam
verkeer. Zeker voor de cumelasector zal openstelling van de boogbmg rèsülterèn in een
betere en veiliger oeven/erbinding.
Wij verzoeken u dan ook om initiatieven te ontplooien om de oude Lekbmg een
vericeersfunctie voor het langssaamrijdendvericeer te geven, zodanig dat de verkeersvëiiighêid
voor alle verkeersdeelnemers wordt vert>etérd.
Wij vèrtroüWën er u hiépnee voldoende te hebbeh geïnfonneerd eh zièh uw reactie graag
tegemoet. Uiteraard zijr| wij altijd bereid töt een nadere toelichting.
Met vriendelijke groet.
De Kuiper Noordeloos Bj|
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College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Vianen
Postbus 46
4130 EA VIANEN

Gescamdc
Geacht College,
Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van het landbouwvericeer op de Lekbmg (Jan
Biankenbmg) tussen Viahen en Nieuwegein. Wij hebbeh een loon/vertiuur- en Akkertwuwbedrijf
die vi^riczaamheden uitvoert in zowel Zuid-Holland als in Utrecht. Daarvöor moetén wij de Lek
oversteken.
De Jan Blahkenbmg vonnt dan ook voor het landbouwvérkeer eeh belahgrijkë oeververi^inding.
In 2011 is de situatie voor het landbouwvericeer wat gebmik wil maken van de Lekbmg bij Vianen
(de Jan Biankenbmg) gevrijzigd. Vooriieen lag er alleen aan de oostkant van de bmg een parallelweg cq. fietepad waar zowel het (brom)fiètevérkeer als het landbouwverkeer gebmik van diende te maken. Medio 2011 is er aan de westzyde van de Lekbmg een parallelweg van ongeveer
3,45 meter breed speciaal voor het landt>ouwvericeer gemaakt. De westelijke parallelweg is voor^
zien van vericeerslichten, zodat er geen vericeer uit tegenliggenderichtingkomt als er
(lahd)boüVwerkeer de bmg over gaat
VVij >^nden de huidige vericeerssituatie op dë Jah Biankenbmg, ondanks de genomen maatregelen, voor het landbouwvericeer en het overige vericeer niet voldoende veilig. Hoewel de westelijke
parallelweg uiteluitend bestemd is voor (land)bouwvoertuigen en brommobielen, blijkt in de praktijk datfieteersen bromfieteers hier toch gebmik van maken. Daarbij worden derodevericeerslichten doorfieteersen bromfieteers genegeerd, waardoor zij op de parallelweg
(|and)bouvwoertuigen tegenkomen, waar vervolgens onvoldoende mimte is om elkaar veilig te

passeren,
Landtxjuwtrekkers en zelfiijdende werictuigen mogen wettelijk maximaal 3,00 meter breed zijn en
met ontheffing tot 3,50 meter. Met een breectte van 3(45 meter biedt de westelijke parallelweg
voor landbouwvoertuigen van 3,00 meter al weinig manoeuvreermimte; gemiddeld nog geen 0.25
meter aan weerszijden. De Handréiking Landbouwvericeer (publicatienr. 240) van het CROW gaat
uit van een veiligheidsmarge van 0,75 meter aan weerszijden, omdat voertuigen nu eenmaal niet
exact rechtuitrijden(de zogenaamde vetergang). Dit resulteert in een vereiste breedte van 4,50
meter, en dat wordt dus met de gerealiseerde 3,45 meter bij lange niet gehaald.

•t

De huidige vericeerssituatie op de westelijke parallelweg leidt dan ook geregeld tot gevaariijke
sibiaties. Wanneer landbouwvoertuigeh over bmgrijdehis er geen mimte om uit te wijken. Tegemoet komendefietsersen bromfietser (die er dus niet mogenrijdenen ook nog het rode vër^
keers-licht hebben genegeerd), stappen over de bamer om op de vluchtstrook van de A2 te gaan
stean tot het vöertuïg op de parallelvveg gepasseerd is. De chauffeurs eh machinisten consteteren dat dezé gevaariijke verkeerssituaties bü herhaling voorkomen. Het zal duidelijk ^jn dat dit
een zeer onveilige en ongewenste vericeerssituatie iSÊén ander khélpuht in de praktijk 'is dat de Jan Blankehbmg alleen passeeribaar is voór
(land)bouwvoertuigen tot 3,00 meter breed. In de agrarische en cumelasecitör is een déel van de
vt^rtajigehtot3.50 meter breed; bijvoorbeeld oogsbnachihes zoals haicselaars. Deze werictuigen
kunnen de Lek nu niet meer passeren.
Na mim 1,5 jaar ervaring met de westelijke parallelweg voor het landbouwverkeer op de Jan
Blankénbmg moeten wij vaststellen dat dit regelmatig leidt tot gevaariijke verkeerssituaties. Hierbij kan (zeer emstig) lichamelijk leteel ontetean. Wij willen dat (land)boüwvoertulgén op een Veilige vvijize de oeververbinding over de Lek kunnen oversteken. De huidige verkeerssituatie maakt
dit ons iriziens onvoldoende mogelijk, alsmede de t)epericing voor voertuigen brecter dan 3,20
meter. Wi] voorzien ook dat dëze situatie op de Jan Biankenbmg niet te verbeteren is.
Een alternatief voor het landbouwvericeer vormt de oude Lekbmg. Deze bmg is uitstekend geschikt om (land)t)ouwvoertuigen tot 3,50 meter veilig af të wikkelen. Ook kuhhénfieteersen bromfieteers volledig gescheiden van het landbouwvericeer vvorden afgewikkeld, waarbij zij niet in de
verieiding komen om toch gebmik te maken van de landbouwvericeerToute.
Ons is bekend dat er ai langer een discussie speelt omtrent de oude twogbmg. Wij pndersteunen
dan (x>k initiatieven om de oude boogbmg te bestemmen voor het langzaam verkeer. Zeker voor
de c:umetasector zal openstelling van de boogbmg resulteren in een t>etëre én véiliger oeververbinding.
Wij verzoeken u dan ook om initiatieven te ontplooien om de oude Lekbmg een verkeersfunctie
voor het langzaamrijdendvericeer te geven, zodanig dat de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers wonjt verbeterd;
Wij vertrouwen er u hiermee voldoende te hebben geïnfomieerd en izièh uw reactie graag tegemoet Uiteraard zijn wij altijd t)ereid tot een nadere toelichting.
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Betréft: Jan Biankenbmg en
(lahd)bbüwvèrkeer
Giessenburg, 14 augustus 2012

Geacht College,
Graag vragen yvij üw aahclacht voor de situatie Van het landbouwvericeer op de Lekbmg. (Jan Blanken^
bmg) tussen viahe.ri.en .Niêuwégeih. Wij'hebbeh een.loon- éri grondverzetbedrijf die vveriaaathheden
uitvoert in zöwel Zuid-Holland als in Utrecht Daarvoor moetéri wij de Lek öveiitekéri.
De Jan Blankenbrng vonnt dan ook vpor het landbouwverkeer een belangrijke oeven/erbinding. lh 2011
is dë situatiè vöör hët lahdboüwvériceer Wat gébmik wil maken van de Lekbmg bij Vianen (de Jah Biankenbmg) gewijzigd. Vooriieen lag er ajleen aan de ooSticant van de bmg een parallelweg c.q. fietspad
waar zowel het (brom)fietsvericeer als het landbouwvericeer gebmik van diende te maken. Medio 2011
Ts er aan dè westzijde vah de Lekbmg èeh parallelwèg van ongeveer 3,45 meter brèed speciaal voor
het landbouwvericeer gemaakty De westelijke parallelweg is voorzien van vericeerslichten, zodat er geen
verkeer uit tegenliggenderichtingkomt als er (land)bouvwericeer de bmg over gaat
Wjj vindeh de hüidige verkeerssituatie op de Jan Blahkenbmg, ondanks de gehomeh maatregelen, voor
het landbouwverkeer en het overige vericeer niët voldoende veilig. Hoewel de westelijke parallelweg
uitsluitend bestemd is voor (land)bouwvoertüigen en brommobielen, blijkt In de praktijk datfieteerseh
bromfietsers hier toch gebmik van maken. Daarijij worden de rode vericeerslichten doörfietsersen
bromfietsers genegeerd, , waardoor zij op de parallelweg (land)bouwvoertuigen tegerikomen, waar vervolgèhs öhvoïdoende mirntè is.om elkaaf veilig te passeren.
Landbouwtrekkers en .zelfrijdende werictuigen mogen wettelijk maximaal 3,00 meter breed zijn en met
ontheffing tot 3,50 .meter. Met een breedté van 3,45 meter biedt de westelijke parallelweg voor landboüvwöertuigen van 3,00 meter al Weinig mahoeüvirèenvimtë; gemiddeld nog geeh 0,25 meter aan. .
weerszijden. De Handreiking Landbouwvericeer (publieatienr. 240) van het CROW gaat üit van een veiligheidsmarge van 0,75 meter aan weerszijden, omdat voertuigen nu eenmaal niët exact rechtuit rijden
(de zogenaamde vétérgang). Dit resulteert in een vereiste bréedte vah 4,50 méter, en dat wördt dus
met de gerealiseerde 3,45 meter bij lange niet gehaald.

De huidige vericeerssituatie op de westelijke parallelwèg leidt dan ook geregeld tot gévaariijke situaties.
Wahneer lahdboüwvoertüigen over bmgrijdenis er geen mimte om üit te wijken. Tege-moet komende
fietsers en bromfiétser (die er dus niet mogenrijdenen ook nog het rode verkeers-licht hebben genegeerd), stappen over de banier om op de vluchtstrook van de A2 te gaah stean tot het voertüig op de
parallelweg gépasséerd is. De chauffeurs en machinisten constateren dat deze gevaariijke vericeerssituaties bij herhaling voorkomen. Het zal duidelijk zijn dat dit een zeer onveilige en ongewenste verkeerssituatie is.
Een ander knelpunt in de praktijk is dat de Jan Biankenbmg alleen passeerbaar is voor
(land)boüwvoertuigen tot 3,00 metèr breed. In de agrarische eh cumelasector is eeh deel van de voertüigen tot 3,50 meter breed; bijvoorbeeld oogstmachines zoals hakselaars. Deze werictuigen kunnen de
Lek hu niet meer passeren.
Na mim 1,5 jaar ervaring met de westelijke parallelweg voor het landbouwvericeer op de Jan Biankenbmg moeten wij vaststellen dat dit règelmatig leidt tot gevaariijke vericeerssituaties. 'Hierbij kan (zeer
emstig) lichamelijk leteel ontetaan. VVij willen dat (land)bouwvoertuigen op een veilige wijze de oeververbinding over de Lek kunnen oversteken. De huidige verkeerssitüatie maakt dit ons inziens onvoldoende mogelijk, alsmede de t}eperking voor voertuigen brèder dan 3,20 meter. Wij voorzien ook dat
deze sitüatie op de Jan Biankenbmg niétte verbeteren is.
Een altematief voor het landbouwverkeer vomnt de oude Lekbmg. Deze bmg is uitstekend ge-schikt om
(land)bouwvoertuigen tot 3,50 meter veilig af te wikkelen. Ook kunnenfietsersen brom-fietsers volledig
gescheiden van het landbouwvericeer worden afgewikkeld, waarbij zij niet in de verieiding komen om
toch gebmik te maken van de landbouwverkeerroute.
Ons is bekend dat er al langer een discussie speelt omtrent de oude boogbmg. Wij ondersteunen dan
ook initiatieveh om de oude boogbmg te bestemmen voor het langzaam verkeer. Zeker Voor de cumelasector zal openstelling van de boogbmgresulterenin een betere en veiliger oeverver-binding.
Wij verzoeken u dan ook om initiatieven te ontplooieh om de oüde Lekbmg een vericeersfunctie voor
het langzaamrijdendverkeer te geven, zodanig dat de verkeersveiligheid voor alle vericeersdeelnemers wordt verbeterd.
Wij vertrouwen ër u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd en zien uwreactiegraag tege-moet
Uiteraard zjjn wij altijd bereid tot een nadere toelichtihg.

Hoogachtend

J.V\^ de Kreij
DirecfëüT

Specialist in groen, grond en infra
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Advies B&W:

Geacht College,
Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van het landbouwverkeer op de Lekbmg (Jan
Biankenbmg) tüssen Vianen en Nieuwegein. Wij hebben een loon- en grondverzetbedrijf die
wericzaamheden uitvoert in zow^l Zuid-Holland als ih Ütrecht. Daan/oor moeten wij de Lek oversteken.
De Jan Biankenbmg vormt dan ook voor het landbouwvericeer eeh belangrijke oevervèrtïlhdihg. in
2011 is de situatie voor het landbouwvericeer wat gebmik wil maken van de Lekbmg bij Vianen (de
Jan Blahkenbmg) gëwijagd. Vooriieen lag er alleen aan de oostkant van de bmg een parallelweg
cq.fietepadwaarzov\«l het (brom)fieteverkeer als het landt)Ouwvërkeër gebmik van diende te
maken. Medio 201 ï is er aan de westzijde van de Lëkbmg een parallelweg vah ongeveer 3,45
meter breed speciaal voor het landbouwvericeer gemaakt. De westelijke parallelweg is voorzieh
van verkeerslichten, zodat er geen vericeer uit tegenliggenderichtingkomt als er
(land)bouwverkeer de bmg ovèr gaat.
Wjj vinden de huldigé vérkeeissituatie op de Jah Biankenbmg, öndahks de genomen maatregelen, voor het landbouwvericeer en het overige vericeer niet voldoende veilig. Hoewel dé westelijke
parallelweg uiteluitend bestemd is voor (land)bQuwvöertuigen en brommobielen^ blijkt In de praktijk
datfietsersen bromfieteers hier toch gebmik van maken. Daarbij Worden de röde vericeerslichten
doorfieteersen bromfietsers genegeereli waardoor zy op de parallelweg (land)bouwvoertuigen
tegenkomeh, waar ven/olgehs onvokioende mimte Is om ëlkaar véüig te passeren.
Landboüwtirékkers en zelfrijdende werktuigen mogen wetteiyk maximaal 3,00 meter breed zijn en
met ontheffing tot 3,50 meter. Met een breecfte van 3,45 meter biedt de westelijke parallèlw^ voor
landbouwvoertuigen van 3,00 meter al wéinig manoeuvreenuimté; gemiddeld nog geen 0,25 meter aan weerszijden. De Handreiking Landbouwverkeer (publicatienr. 240) van het CROW gaat uit
van eén véiligheidsmarge van 0,75 meter aan weerszijden, omdat voertuigen nu eenmaal niet
exact rechtuitrijden(de zogenaamde vetergang). Dit resulteert in een vereiste breedte van 4,50
meter, en dat wordt dus met de gerealiseerde 3,45 meter bij lange niet gehaald.

Rèdarnes binnen 8 dageii. Bij betaling per bank, BTWnr. NL810894749B01
nurnmer van deze nota vermelden.'Betaling binnen 1 maand' 'Rabobank Westbroek: rek.nr. 36.91.01.324
na factuurdatum, daarna wordt 1% rente per maand in rekening gebracht. ICv.K. utrecht nr. 30085397
Op al onze overeenkomsten zij'n van toepassi.ng dë op de achterzijde afgedrukte CUMELA-voorvvaafden,
gedeponeerd bij de rechtbank Utrecht onder nummer 329/2008.

Specialist In groen, grond en infra
Dr. Welffenweg 11 Telefoon 0346 - 28 12 70 b.g.g. 06 - 51 81 67 J
3615 AK Westbroek Fax 0346 - 28 25 43
E-mail info@jvêLdhuizen.nl
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De huidige vericeerssituatie op de westelijke parallelweg leidt dan ook geregeld tot gevaariijke sitiiaties. Wanneer lahdboüwvoertüigen over bmgrijdenis er geen mjmte om uit té vvijkeh. Tegemoet komendefietsersen bromfietser (die er dus hiet mogehrijdenen ook nog het rode verkeerslicht hëbben genegeerd), steppen over de barrier om op de vluchtsti-ook van de A2 te gaah staan
tot het voertuig op de parallehveg gepasseerd is. De chauffeurs en machinisten constateren dat
deze gevaarilgke verkeerssltuatiës bij herhaling voorkomen. Het zal duidelijk zijn dat dit een zeer
öhveiïige en ongewenste verkeerssituatie is.
Een ander knelpunt in de praktijk is dat de Jan Biankenbmg alleen passeerbaar is voor
(iancl)bouwvoertuigen tot 3,00 meter breed, ih de agrarische en cumelasecitör is een deel van de
voertuigen tot 3,50 meter breed; bijvoort)eeld oogstmachinès zoals hakselaars. Deze werktuigen
kunnen de Lek nu niet meer passeren.
Na mim 1,5 jaar ervaring mët de Westelijke parallelweg voor het landt>ouwvericeër öp de Jan Biankenbmg moeten wjj vaststellen dat dit regelmatig leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties. Hierbij kan
(zeer ehiStig) llchamèlyk letsel ontstean. Wij willen dat (land)bouwvoertLiigen op een veilige VMjze
de oeververbinding over de Lek kunnen oversteken. De hüidige verkeerssituatie maakt dH ons
inaens onvoldoende mogelijk, alsmede de beperking voor voertuigen breder dan 3,20 meter. Wïj
voorzien ook dat deze situatie op de Jan Biankenbmg nlet te verbeteren Is.
Een alternatief voor het landbouwvericeer vormt de oude Lekbmg. Deze bmg is uitstekend ge^
schikt om (land)bouwvoertulgen tot 3,50 meter veilig aftewikkelén. Oök kuhnen fietsers en bromfietsers volledig gescheiden van het landt>ouwverkeer worden afgewildceld, waaritxj zij niet in de
veriekirng komen om toch gebmiktemaken van de landtMuwverkeerroute.
Ons is bekehd dat er al lahger een discussie speelt omtirent de oüde boogbmg. Wij ondersteunen
dan ook initiatieven om de oude boogbmg te bestemmen voor het iamgzaam verkeer. Zeker voor
de cumelasector zal openstelling van de boogbmg resulteren in een betere en veiliger oeververbinding.
Wij verzoeken u dan ook om initiatieven te ontplooien om de oude Lekbmg een verkeersfunc^e
voor het langzaamrijdendverkeer te geven, zodanig dat de vericeersvelllgheid voor a|le verkeersdeelnemers wordt vert)eterd>
Wjj vertrouwen er u hiennee voldoende te hebben geïnformeerd ëh 2den uw reactie graag tegemoet Uiteraard zijn VM] altijd bereid tot een nadere toelichting.
Hoogachtend,

Reclames binnen 8 dagen. Bij betaling per bank, BTWnr. NL810894749B01
n u m m i r ^ n deze nofa vermelden. Betaling BTnn'ëh Vmlaffd -Ra'bBbank Westbroek: rék.nf. 36.91 SI1 ;324-— na factuurdatum, daarna wbrdt 1% rente per maand in rekening gebracht. K.v.Krutrecht nr. 30085397
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Op al onze overeenkomsten z|jh van tpepassing de op de achterzijde afgedrukte CUMELA-voorwaarden.
gedeponeerd bij de rechtbank Utrecht onder nummer 329/2008.
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Datum: 15 augustus 2012
Onze rëf.:
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Uw ref.:

Ondenverp:
Landbouwverkeer Jan Blankenbrug
Vianen

Geacht College,
Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van het landbouwverkeer op de Lekbmg (Jan
Biankenbmg) tussén Viaheh en Nieuwegein. Wij hebben een loon- en grondverzetbedrijf die
Wëriczaamheden uitvoert in zowel Zuid-Holland als in Utrecht. Daarvoor moeten wij de Lek
oversteken.
De Jan Blankenbrug vomnt dan ook voor het landbouwvericeer een belangrijke
oeven/ert)inding. in 2011 is de situatie voor het landbouwverkeer wat gebmik wil maken vah
de Lekbmg bij Vianen (de Jan Biankenbmg) gewrijzigd. Voorheen lag ër alleen aan de
oostkant van de bmg een paraïlelwëg e.q.fietspadwaar zöwel het (brom)fietsvericeer als het
landbouwverkeer gebmik van diende te maken. Medio 2011 is er aah de Wéstzijde van de
Lekbmg een parallelweg vah ongeveer 3,45 meter breed speciaal voor het landbouwvericeer
gemaakt. De westelijke parallelweg is voorzien van vericeerslichten, zodat er geen vericeer uit
tegenliggenderichtingkomt als er (land)bouwvericeer de bmg ovér gaat.
wij vihden de huidige vericeerssituatie op de Jan Biankenbmg, ondanks de genomen
maati-egelen, voor het landbouwvericeer en het overige vericeer niet voldoende veilig. Hoewel
de westelijke parallelweg uiteluitend bestemd is voor (land)bouwvoertuigen en
brommobielen. blijkt in de praktijk datfieteersen bromfietsers hier toch gebmik van maken.
Daartïij worden de röde vericeerslichten doorfietsersen bromfietsers genegeerd, waardoor
zij op de parallelweg (land)bouwvoertüigen tegenkomen, waar ven/olgehs onvoldoende
mimte is öm elkaar veilig te passeren.
Landbouwtrekkers en zelfrijdende werictuigen mogen wettelijk maoclmaal 3,00 meter breed
ajn en met ontheffing tot 3,50 meter. Met eën breedte van 3,45 meter biedt de westelijke
parallelweg voor landbouwvoertuigen van 3,00 mëtêr al weinig manoeuvreenuimté;
gemiddeld hog geeh 0,25 meter aah weerszijden. De Handreiking Landbouwvericeer
(publicatienr. 240) van het CROW gaat üit van een veiligheidsmarge vah 0,75 meter aan
weerszpen, omdat voertuigen nu eenmaal hiet exact rechtuit rijden (de zogenaamde
vetergang). Dit resulteert in een vereiste breedte van 4,50 meter, en dat wordt dus met de
gerealiseerde 3,45 meter bij lange niet gehaald.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen faktOurdaturti. Reclam» binnen 8 dagen. Op al onzè offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze
algemene voorwaarden van toepassing, gedepone&ró bij de Kamer van Kpor^ndel, waarvan
verzoek een kopie wordt toegezonden.
Inschriji^ummer Kamer van koophandel: 11043002, BTW nummer: NL 8068.80.028.B01.
Kok Lexmond b.v. is een onderdeel van Kok Beheer b.v. en is gecertificeerd volgens de nonnen ISO 9001, VCA", BRL 2506, BRL 7000, BRÜSaÖS en BRL 7500.
KI 00-1-2

De huidige verkeehssituatie op de westelijke parallelweg leidt dan ook geregekl tot
gevaarlijke situaties. Wanneer landbouwvoertuigen over bmg rijden is er geen mimte om uit
tè wijken. Tegemoet komende fietsers en bromfietser (dië er düs niet mogen rijden en ook
nog het röde verkeerslicht hebt}en genegeerd), stappen over de barrier om op de
vluchtstrook van de A2 te gaan stean tot het voertuig op de parallelweg gepasseerd is. De
chauffeurs en machinisten constateren dat deze gevaariijke verkeerssituaties bij herhaling
voorkomen. Het zal duidelijk zijn dat dit een zeer onveilige en ongewenste vericeerssituatie
is.
Een ander knelpunt in de praktijk is dat de Jan Biankenbmg alleen passeerbaar is voor
(land)bouwvoertuigen tot 3,00 meter breed. In de agrarische en cumelasector is een deel
van de voertuigen tot 3,50 meter brèed; bijvöoriaeeld oogstmachines zoals hakselaars. Deze
werktuigen kunnen de Lek nu niet meer passéren.
Na mim 1,5 jaar ervaring met de westelijke parallelweg voor hët landbouwverkeer op de Jan
Biankenbmg moeten wij vaststellen dat dit regelmatig leidt tot gevaariijke vericeerssituaties.
Hierbij kan (zeer ernstig) lichamelijk ietsel ontetaan. Wij wijlen dat (land)bouvvvoertuigen op
eën veilige wijze de oeververt)indihg over de Lek kühhen oversteken. De hüidige
vericeerssituatie maakt dit ons inziens onvoldoende mogelijk, alsmede de bepericing voor
voertüigen brèder dan 3,20 mèter. Wij voorzien ook dat deze situatie op de Jan Biankenbmg
niet te verbeteren is.
Ëen alternatief voor het landbouwvericeer vormt de oude Lekbmg. Deze bmg is uitetekend
geschikt om (land)boüWVoertüigeh tot 3,50 meter veilig af te vvikkelen. Ook künhen fietsers
en bromfietsers volledig gescheiden vah het lahdboüwvériceer wörden afgewikkeld, waarbij
zij hiet in de verieiding komen om toch gebmik te maken van de landbouvwericeen^oiJte.
Ons is bekend dat er al langer een discussie speelt omtrent de oude boogbmg. Wij
oncïersteunen dan ook initiatieven om de oude boogbrug te bestemmen voor het Iahgzaam
verkeer. Zeker voor de cumelasector zal openstelling van de boogbmg resulteren in een
betere eh veiliger oeververbinding.
Wij verzoeken u dan ook om initiatieven te ontplooien om de oude Lekbmg een
verkeersfunctie voor het langzaam rijdend vericeer te geven, zodanig dat de
verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers Wordt veriseterd.
Wij vertrouwen er u hiermee voldoende te hebtsen geThforniëerd en zien uw reactie graag
tegempet. Uiteraard zijn wij altijd bereid tot eeh nadere toelichting.
Hoogachtend,
Kok Lexmond bv
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•^-etHiege van Buigemeester en Wethouders
van de gemeente Vianen
Postbus 46
4130 EA ViANEN

Geaöht College.
Graag vragen wij uw aandadit voor de situatie van het landbouWvericéer op de Lekbmg (Jan
Blankenbrug) tussen Vimmen en Nieuwegefn. Wij hebben een k>on^ en grondverzetbedrijf cHe
weriqsaamheden uitvoert In zowel Zuid-Holland als in Utrecht. Daarvoor moeten w|j de Lek oversteken.
De Jan Biankenbmg vormt dan ook voor het landbouwvericeer een belangrijke oevenM^ihding. In
2011 is de situatie voor het landbouw/v^eer wat gebmik wfl maken van de LeMbrug ï»j Vianen (de
Jan Blahkenbmg) gewija'gd. Voorheen lag er alleen aan de oosticant van de bmg eèn parallelweg
c.q, fietepad waarzowel het (brom)fietsvericeer als het landt}ouwverke^ gebmik van diende te
rnaken. Medio 2011 is er aan de westsjde van de Lekbmg een parallelweg van ongeveer 3,45
meter breed speciaal voor het landbouwvericeer gemaakt. De westenjke parallelweg is voorzien
van verkeerslichten, zodat er geen vericeer uit tegenfiggende richting komt als er
(lahd)bouWverkeer de brug over gaat
Wlj vinden de huidige vericeerssituatie op de Jan Blankenbrug, ondanks de genomen maatregelen, voor het landbouwvericeer en het overige verkeer niét vokJoende velRg. Hoewel dè westelijke
parallelweg uiteluitend bestemd 'is voor (iand)b0uwvöertuigen en brommobielen, blijkt ih de pra.ktijk
dat fietsers en bromfietsers hier toch gebmik van maken. DaartNj wonjen de rode vericeerslichteh
door fietsers en bromfietsers genegeerd, waardoör zij op de parallelweg (land)bouwvoertuigen
tegenkomen, waar vervolgerts onvoMoende mimte is om elkaar veilig te passeren.
Landbouwfrekkers en zepjdende werictuigen mogen wettelijk maximaal 3,00 meter breed ajn en
met ontheffing tot 3.50 meter. Met een breedte van 3,45 meter biedt de Westelyke parallelweg voor
landbouwvoertuigen van 3,00 meter al weinig manoeuvreermimte; gemiddeld rrag geen 0.25 meter aah weeriszijden. De Handreildhg Lahdbotivwericeer (publicatienr. 240) van het C R C ^ gaat üit
van een veiligheidsmarge van 0,75 meter aan weerszódéh, omdat voertuigen nu eenmaal niet
èjQict rechtuit rijden (de zogenaamde vetergang). Dit resulteert in een vereiste breédte van 4.50
meter, en dat vrardt dus met de gerealis^rde 3,45 meter bq lange niet gehaald.
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De huidige vericeerssituatie op cte westelijke parallelweg leidt dan ook geregeld tot gevaariijke situaties. Wanneer landbouwvoertuigen over bmgrijdenis er geen mimte om uittewijken, tegemoet komende fietsers en bromfieteer (die er dus niet mogen r^den eh ook nog het rode vericeerslicht hebten genegeerd), steppen over de barrier om op de vluchtstrook van de A2tegaan stean
tot het voertuig op de parallelvveg gepasseerd is. De chauffeurs en machinisteh constateren dat
dezé gevaari.ijke vericeerssituaties bij herhalihg voorkomen. Het zal duidelijk aajn dat cfrt een zeer
onveilige eh ongewenste verkeerssituatie is.
Een ander knelpunt in de praktqk is dat de Jan Blankenbrug alleen pass^rbaar » vöör
(land)bouwvc»rtuigen tot 3.00 meter breed. In de agrarische en cumel^ector is een deel vah de
Voertuigen tot 3.50 meter breed; t»jvDorbeeki oogstmachines zoals hakselaars. Deze werictuigen
kunnen de Lek nu niet meer passeren.
Na mim 1.5 jaar ervaring met de westelijke parallelvveg voor het landbouwvericeer op de Jan Biankenbmg moeten v<rij vaststellen dat dit regelmatig Iddt tot gevaariijke vericeorssituattes. H'ïerisij kah
(zeer emstig) lichamelyk letsel ontstean. Wij willen dat (iand)böuwvoertü^en op eén veilige wqze
de oeververbinding over de Lek ióinnen oversteken. De huidige verkeerssituatie maakt dit ons
inziens ohvoldoende mogelijk, alsrnede de beperidng voor voertuigen breder dan 3.20 méter. Wij
vooraén ook dat deze situatie op de Jan Btenkénbrng niettevért}6teren is.
Eeh altematief voor het landbouwvericeer vormt de oude Lekbrug. Deze brug is uitstekend ge^
schikt om (land)bouwvoertuigen tot 3.50 rneter veilig af te wikkelen. Ook kunnen fieteers en bromfieteers volledig gescheiden van het landbouwverkeer wcmien a^ewikkeki. waarbij zij hiét in de
verieiding komen om toch gebmiktemaken vah de landt)ouwverkeerroute.
Ons Is bekend dat er al langer een discxissie speelt omtrent de oude txiogbmg. Wij ondersteunen
dan ook Initiatieven om de oudte boogbmgtebestemmen voor het langzaam verkeer. Zeker voor
de cumelasector zal opensteAir^ van de boogbrug resulteren in een betere eh veiligief oevenrer^
tMnding.
Wij verdoeken u dan ook om initiati^en te ontpk)Oien om de Oude Lekbrug een verkeersfunctie
voor het lar^zaamrijdendverkeer te geven, zodanig dat cte vericeersveir^heid voor alle vericeersdeelnemers wordt verbeterd.
Wlj vertrouwen er u hiermee voldoendetehebben geTriförmeerd en zien uw reactie grs^g tegemoet. Uiteraard ajn wij altijd bereid tot een nadére toelichting.
Hoogachtend.
Loonbedrijf Daan kooi vof.
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