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Hlerbumun reactieop uw briefvan 27 augustgs2012 met kenmerk
BOR/HB/BRF1/36921.
Dezebrief heeftom verschillende
redenenlangop zich
latenwachten,waarvoormijn excuus,
Op 3 oktober2012 heefter een gesprekplaatsgevonden
tussende
projectmanager
mevrouwAbbesen omgevingsmanager
de heerBouwmanvan de
wegverbreding
A2 Oudenrijn-Everdingen
en wethouderde heer Landwehren de
heerBomers.In dit gesprekzijn de door u benoemdepuntennaderbesprokenen
vanuitde zijde van Rijkswaterstaat
onderbouwd.
Ter toelichtingdient het
volgende:
Algemeen
Vanuitde afwegingveiligheidis er voor gekozenom fietsersen landbouwverkeer
gescheiden
over de Lekbrugte geleiden.
Passage landbouwverkeer over de L€kbrugl
passeertde Lekbrugaan de westzijdevan de westelijke
Het landbouwverkeer
brug.Het landbouwverkeer
kan elkaarniet passerenop de brug.Het van twee
kantenkomendelandbouwverkeer
wordt voor de passagegereguleerd
aan het
beginvan de brug op de terp met eenVerkeersregelinstallatie.
De breedtevan de
strookvoor het landbouwverkeer
is 3,45m.Landbouwvoertuigen
mogenwettelijk
2,55 m breedzijn en in sommigesituatiesook 3 m. De voertuigenkunnendus de
passageover de Lekbrugnemen.Rijkswaterstaat
heeft bUhet ontwerpde
aanwezigebreedtevan de vluchtstrookiets versmaldom de breedtevoor de
strookvoor het landbouwverkeer
mogelijkte maken.Hiermeeis aan de wensvan
de agrarierstegemoetgekomen.
Passage fietsverkeer over de Lekbrug:
Het fietsverkeerpasseertde Lekbrugaan de oostzijdevan de oostelijkebetonnen
brug. Fietsverkeer
is in twee richtingenop dezestrookmogelijk.Bij de
uitwerking/inrichting
van de configuratievan de snelwegop de oostelijkebrug
bleefer een breedtebeschikbaar
voor de fietsersvan ruim 3,00 meter.Deze
breedteis getoetstaan de richtlunenvoor fietspaden,HierbUheb ik gebruik
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gemaaktvan de richtlijnenfietspadenbinnende bebouwdekom omdat in 2011
geen richtlijnenbestondenvan fietspadenbuitende bebouwdekom. Bij een
oemiddeldepassagevan tussende 50 en 100fietsersper uur volstaateen
breedtevan 3.00. Uiteraardben ik mij er van bewustdat op sommigemomenten
van de dag de intensiteitvan fietserswel eenshogerkan zijn. Dezeincidentele
hogere intensiteitvan fietsverkeerrechtvaardigtniet een veel brederefietsstrook.
ten
doorvoerenom de barriernabi de fietsstrookte verschuiven
Eenaanpassing
wegen
kostevan de vluchtstrookgeeftenigeruimteechterdezeaanpassingen
niet op tegende enormeinvesteringbij het verplaatsenvan de barriers.nieuw
asfalten het opnieuwinrichtenvan het fietspad.Daarnaastleidt een breder
fietspad/smallerevluchtstrooktot een afi,{Ukingvan de ontwerprichtlijnvoor
Dit leidt tot een
die medeis gebaseerd
op verkeersveiligheid.
autosnelweqen
voertuigenop de vluchtstrook
hogerrisicoop het aanrudenvan stilstaande
en leidt tot een
doordathet voertuigdichterop de rustrookis gepositioneerd
hogerrisicoop aanrakingmet de barrier.Zekerop een locatiewa:r veel
rijstrookwisselingenworden gemaakt,heeft Rijkswaterstaatde keuzegemaakt
toe te
om de extra breedtevan 0,45 m t.o.v. de $/estelijkeparallelvoorziening,
bedelenaan de hoofdrijbaan.
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Afscheiding naar snelweg:
naarde snelwegis uitgevoerd
tussenfietsers,/landbouwverkeer
De afscheiding
'starre'
met een barrier.Dezebarrierszijn uitgevoerdals zogenaamde
zijn in dezesituatiesen de fietsersen
die specifiekvan toepassing
constructies
op de
beschermen
in gevalvan calamiteiten/onqevallen
het landbouwverkeer
snetweg.
te plaatsenop de barriertussenhet
Er is geopperdom een anti-zichtscherm
zUner nog geengecertificeerde
snelwegverkeer
en de fietsers.14omenteel
schermenverkrijgbaardie voldoenaan de
barriersmet daaropgecertiRceerde
eisenvan veillgheid.
lekeningen van dwarsprofielen op de bruggen:
conformde afmetingenin het
De tekeningmet het huidigedwarsprofiel,
zun tijdenshet gesprekop
Trac6besluit
van de 42 OudenrijnEverdingen
3 oktober2012 besproken.Mochtu dezetekeningenalsnogwilleninzien.dan is
dat uiteraardmogelijk.
te hebben.
Ik hoopu hiermeevoldoendegeinformeerd
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