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Op 11/17/13, "W.G SALOMONS" <gert.boven@home.nl> schreef:

�

From: W.G SALOMONS
Sent: zondag 17 november 2013 11:05:18
To: info (gemeente Steenbergen)
Cc: jan.veraart@hetnet.nl; adlaanen@gmail.com 
Subject: Antw: Onveiligheid fietsbrug bij Klutsdorp

Aan het college van B&W gemeente Steenbergen

,

Bij deze willen we u onze bezorgdheid laten weten over de veiligheid op en rond het fietsviaduct bij Klutsdorp ter hoogte van 
de N259 over de A4. Dit viaduct ligt gedeeltelijk op het grondgebied van Bergen op Zoom en gedeeltelijk in Steenbergen. 
Een van ons (J. Veraart) heeft als burgercommissielid vanuit de fractie Door! in raadscommissie en raad hierover in 
september en in oktober vragen aan het college gesteld maar een offici�le reactie is nog uitgebleven.

De fietsbrug wordt op schooldagen gebruikt door honderden scholieren, zowel richting Bergse als richting Steenbergse 
scholen. Scholieren hebben een ander gedrag t.o.v. veiligheid dan volwassenen. Dit kunnen we hen niet kwalijk nemen, het 
hoort bij hun ontwikkeling. Daarom is het de taak van volwassenen om hen hierin op te voeden en hen te beschermen. 

Bij de fietsbrug zijn er een aantal zaken niet veilig. Rijkswaterstaat heeft op 1 oktober jl. al erkend dat de bermen te smal en 
de taluds naast deze bermen te steil zijn aangelegd; het geheel voldoet dus niet aan de veiligheidseisen. 

�
Onveilige onderdelen van de fietsbrug zijn volgens ons, puntsgewijs:
1) De bocht in de N259. Hoewel de maximum snelheid 50 km/h is, razen auto's en vrachtauto's komend vanaf Steenbergen 
door die bocht. Een klein stuurfoutje en ze staan midden op het fietspad. Er is een kleine vangrail aangebracht, maar niet 
goed geborgd. Als de vangrail langer gemaakt en goed in de grond verankerd wordt, is het risico aanmerkelijk kleiner.

2) Fietsers die richting Steenbergen gaan, komen met een behoorlijke vaart de fietsbrug afgesneld. Als ze - om wat voor 
reden dan ook - bij dezelfde bocht in de berm terechtkomen is de kans groot dat ze op de rijbaan van de N259 
terechtkomen. Dit is levensgevaarlijk. De nog te verlengen vangrail van punt 1) voorkomt dit gevaar. Beter nog is om 
bovendien in de berm van het fietspad een deugdelijk (houten) hek te plaatsen. Veilig Verkeer Nederland heeft dit punt al 
onderzocht en Rijkswaterstaat geadviseerd om verbeteringen aan te brengen. Zie bijlage 1. RWS heeft op dit kritiekpunt 
geen actie ondernomen. 

3) Het fietspad is erg hoog en de bermen smal. Mocht een fietser in de berm komen, dan is het risico groot dat hij naar 
beneden valt. We vinden het nu al gevaarlijk, met goed zicht. Als er straks sneeuw ligt wordt dit alleen maar erger. Na de 
opening van het fietspad zijn na het schrijven van J. Veraart al extra hekken geplaatst. Helaas alleen aan de noordkant van 
het viaduct, de zuidkant is even gevaarlijk, daar zouden ook hekken geplaatst moeten worden. We stellen de plaatsing van 
hekken voor zowel aan de zuidkant als (aanvullend) aan de noordkant tot het punt waar het fietspad lager dan 2.5 meter 
boven het maaiveld ligt. Dit is in de industrie volgens de ARBO-regelgeving voor volwassenen de wettelijk verplichte hoogte 
voor valbeveiliging. Dat lijkt ons redelijk om hier toe te passen.

4) De paaltjes midden op het fietspad zijn echt gevaarlijk. Ze staan op de verkeerde plek en bovendien brengen ze het doel 
waarvoor ze zijn geplaatst niet dichterbij omdat auto�s er gemakkelijk langsheen kunnen. Aan de noordkant staat het 
paaltje in een bocht die voor fietsers komend van Steenbergen erg laat te zien is. Aan de zuidkant staat het paaltje ver van 
het viaduct, je houdt er geen rekening meer mee. Zeker als je in een grote groep fietst, zoals de meeste scholieren doen. 
We kennen 1 incident waarbij een scholier tegen het paaltje aan de zuidkant is gereden. Tand door de lip, bezoek aan de 
huisarts en een dagje school gemist. Wat schade aan de fiets. Gelukkig niets blijvends maar toch schade. Er zijn legio 
andere manieren om auto's te beletten het fietspad op te rijden (raadpleeg bv www.fietsberaad.nl). Pas daar eentje van toe 
s.v.p.

5) Aan de zuidkant moeten fietsers richting Bergen op Zoom de N259 oversteken. Ze hebben nog een behoorlijk vaart door 
de 'afdaling' en ze hebben slecht zicht op de bocht van de N259 naar links. De N259 is hier aangesloten op de parallelweg 
van de A4, die momenteel dienst doet als uitvalsweg van Nieuw-Vossemeer. 
Het is er behoorlijk druk, de auto's mogen er 60 km/h rijden en gaan vaak sneller. De automobilisten vanuit Nieuw-
Vossemeer worden op geen enkele manier gewaarschuwd voor overstekende fietsers. Extra beveiliging voor fietsers is op 
zijn plaats, dit kan met simpele aanpassingen als borden en waarschuwingsstrepen op het wegdek. Een versmalling 
gekoppeld aan een plateau verhoging zou veiliger zijn (zie bv de dubbele! fietsoversteekplaats bij de Parallelweg over de 
Steenbergseweg in Halsteren waar een max. snelheid van 50 km/h geldt).
6) Diversen. De randen van het fietspad zijn niet belijnd, bovenaan het fietspad geeft het houten hek nog te weinig 
bescherming, en bovenaan het fietspad net over de brug in de bocht richting Steenbergen is bij een waterkolk een betonnen 
plaat geplaatst die gevaar oplevert voor fietsers die de bocht iets te ruim nemen. Een goede belijning aan weerszijden van 



het fietspad, extra planken onderaan het hekwerk bovenaan de brug, en het wegnemen van het �stootblok� bij de 
genoemde waterkolk zijn maatregelen die de brug veiliger maken. 

�
We sturen u dit bericht als bezorgde ouders, we hebben alle drie kinderen die dagelijks van deze brug gebruik moeten 
maken, dhr. Boven maakt er ook bijna dagelijks gebruik van en ziet de risico's elke dag.

We vragen u dringend om de situatie te beoordelen en verbeteringen aan te (doen) brengen op punten die in de gemeente 
Steenbergen liggen, punten 1) en 2) zijn het meest relevant.� Wij vragen u om zo snel mogelijk maatregelen te nemen of 
RWS te verzoeken dat te doen, zeker voordat RWS de fietsbrug oplevert en overdraagt aan u en de gemeente Bergen op 
Zoom. Daarbij wijzen we op het rapport van Veilig Verkeer Nederland die zich over punt 2) heeft uitgesproken. Zie bijlage 1.

Mocht u over het voorgaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

Graag uw reactie. 

Een kopie van deze brief zullen wij ter kennisname ook naar de leden van de gemeenteraad sturen. 

Daarnaast hebben wij deze brief op 13 november ook aan B&W en gemeenteraad van Bergen op Zoom gestuurd. Gelet op 
het feit dat wethouder Linssen zich� inspant als regionaal verkeersambassadeur en in die functie op scholen in de hele 
regio, ook in Steenbergen, het belang van veilig fietsen promoot, gaan wij ervan uit dat de gemeente Bergen op Zoom 
spoedig tot maatregelen zal overgaan.

Met vriendelijke groeten,

�
Gert Boven, Steenbergen, tel. 0167 560 115 (thuis) of 0164 292864 (werk)
Ad Laanen, Bergen op Zoom/Lepelstraat, 
Jan Veraart, Steenbergen (tevens burgercommissielid Door!), tel. 0167 560 375.
Zie voor onze e-mailadressen de cc.-lijst.
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