Ministerievan Infrastructuur
en Waterstaat

> R e t o u r a d r e sPo stb u s2 0 9 0 1 2 5 0 0 EX DENHAAG

StichtingBoogbrugVianen
W.J.van Sijl
Walkade15
3401 DR ljsselstein

Ministe e van
Infrastruatuur eh
Rijnstraat 8
2515 X P D en H aaq
P ostbus20901
25OOE X D E NH A A G
T 070 456 00 00
F 070'456 11 11
Ons kenmerk
R WS -2019/2 5758

Datum
22 juli 2Ol9
Onderwer pVerkeersonveiligheid
op de Jan Blankenbrug
bij Vianen

aijlage(n)
Geen

Geachteheer Van Sijl,
ik heb met belangstelling
kennisgenomenvan uw briefvan 13 maart 2019. Dank
voor de in uw brief opgenomenuitgebreideanalysevan de veiligheidssituatieop
de Jan Blankenbrug.
U wijst mij op de onveiligesituatieop de brug.
Samengevatstelt u in uw brief dat de aanwezigheidvan de langzamerijbanenaan
de west en oostkantvan de lan Blankenbrug
van invloedis op de
verkeersveilig
heid op de snelweg.Het feit dat Rijkswaterstaatde langzame
rijbanenop de Jan Blankenbrug
in standheeftgehouden,zou niet alleenhebben
geleidtot onveiligheid
op dezerijbanen,maar ook tot onveiligheid
op de
hoofdrijbaanop de brug. In uw brief geeft u aan dat vooral het hoogteverschil,
weefvakkenen visueleversmallingleidentot onveiligeverkeerssituaties.
Dit zou
mede worden veroorzaaktdoor de aanwezigheidvan rijbanenvoor langzaam
verkeer.U stelt dat de oplossingligt in het opnieuwin gebruiknemenvan de oude
boogbrugspecifiekvoor langzaamverkeer.
U heeft mij en mijn collegavan Onderwijs.Cultuuren Wetenschapafgelopenjaar
verschillendebrievengestuurd,steedsmet als doel om de boogbrugbij Vianente
behouden.U vraagt mij opnieuwom de boogbrugte behoudendoor de boogbrug
een functie te geven als verbindingover de Lek voor langzaamverkeerzoals
fietsers,brommers,wandelaarsen landbouwverkeer.
In lijn met mijn eerderebrievenaan u en zoalsgemeld in de brief van mijn collega
van Onderwijs,Cultuuren Wetenschapvan 19 maart 2019, zie ik het hergebruik
van de boogbrugniet als oplossingvoor het door u geschetsteprobleem.Het
hergebruikvan de brug op deze locatievoor langzaamverkeer is een dure, niet
doelmatigeoplossing,waarvoorgeen middelenbeschikbaarzijn. U bent bekend
met het feit dat verschillendeonderzoekenzijn gedaannaar een doelmatig
hergebruikvan de brug op locatie,en daaruit zijn geen kansrijkeopties naar
voren gekomen.Dat heeft geleidtot het besluitvan Rijkswaterstaatom de brug te
verwijderen.Geziende belangenvan uw stichtingbegrijp ik dat het besluitom de
brug te verwijderenu zeer aan het hart gaat.
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Het feit dat ik het behoudvan de boogbrugniet als oplossingzie, doet niet af aan
het feit dat ik aandachtheb voor het verbeterenvan de veiligheidvan het gebruik
van de Jan Blankenbrug,voor zowel gebruikersvan de hoofdrijbaanvan de weg
als gebruikersvan de rijbanenvoor langzaamverkeer.Het gebruikvan de fiets en
het faciliterenvan fietsverkeerzijn voor mij belangrijkeonderwerpen.Het draagt
bij aan duurzaamheid
en aan de doelstellingen
voor bereikbaarheid
van het
kabinet.Veilig kunnenfietsen is daarbij een essentielerandvoorwaarde.
Ik verwijs
u nogmaalsgraagnaar de briefvan mijn collegavan Onderwijs,Cultuuren
Wetenschapvan 19 maart 2019. Die brief bevat al een reactieop veel van de in
uw brief gesteldevragen.
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Rijkswaterstaatis bekendmet de signalendat gebruikershet fietspadaan de
oostkantvan de lan Blankenbrugals onveiligervaren.De signalenbetreffenmet
namede helling,het snelheidsverschil
gebruikersen de
tussende verschillende
aanwezigheidvan de 42. Dezesignalenontvangt Rijkswaterstaatvia de
Fietsersbonden worden gelezenop socialmedia.
Rijkswaterstaatheeft contactmet de gemeentenen Provincieover de
fietsverbindingom dit de situatiegezamenlijkte onderzoeken.Zo is
Rijkswaterstaatin gesprekmet gemeentenVijfheerenlanden
en Nieuwegeinom
meer inzichtte krijgen in het gebruikvan de fietsverbindingVianen-Nieuwegein
over de Jan Blankenbrug.Op basisdaarvanzal worden bezienof er
verbetermaatregelen
nodigen mogelijkzijn. Hergebruik
van de boogbrugvoor
dezefietsverbindingzie ik, zoalsal aangegeven,daarbij niet als optie.
Bij het gereedkomen
van de Jan Blankenbrug
is samenmet de gemeenteneen
veerpont (de Vrevia)ten oostenvan de boogbrugin het levengeroepen.Die
maakt een oversteektussen Nieuwegeinen Vianenvoor fietsersen voetgangers
over de Lek mogelijk.Voor de gebruikersdie een gevoelvan onveiligheidervaren
is de aanwezigheidvan het veerpontVrevia dus een alternatief.Deze is tijdens de
spitsurenin de vaart en deelseen oplossingvoor fietsers,brommersen
wandelaars
die geen gebruikwillenmakenvan de brug.
Bovendienzal op iets langeretermijn bij de vervangingvan brug van de A27 over
de Lek een fietsbrugwordengerealiseerddie voor fietsersvoor de route VianenNieuwegein-Utrecht
in de toekomsteen goedeverbindingzal zijn. De oplevering
van deze brug staat geplandin 2030.
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Ten slotte heb ik kennisgenomenvan het door u aan mij op 25 april 2019
gestuurdeafschriftvan uw brief aan mijn collegavan OCW.
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Hoogachtend,

DE MINISTERVAN INFRASTRUCTUUR
EN WATERSTAAT.
namensoeze,
de plv. directeur-g
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