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 Analyse en zienswijze   
  
  
  
 Datum: 
  8 september 2013 

 
Kenmerk: N259 ter hoogte van de fietsbrug Klutsdorp 

 
Rol Veilig Verkeer Nederland 
Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die van mening is dat iedereen veilig over 
straat moet kunnen. Verkeersonveiligheid, objectief en subjectief, zorgt ervoor dat dit niet voor alle 
weggebruikers is weggelegd. Veilig Verkeer Nederland wil de burger, die geconfronteerd wordt met 
verkeersonveiligheid, en daardoor in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, ondersteunen. Daarin 
nemen wij een bemiddelende rol.  
 
Met andere woorden: Veilig Verkeer Nederland geeft melders en vrijwilligers handvatten over hoe 
ze de verkeersonveilige situatie kunnen aanpakken en hoe ze verkeersveiligheid in het algemeen 
kunnen verbeteren. 
 
Algemeen 
Veilig Verkeer Nederland beoordeelt situaties op verkeersveiligheidsaspecten. Alle andere factoren, 
zoals ruimtelijke ordening, financiën e.d., worden – voor   zover deze geen directe invloed hebben 
op de verkeersveiligheid – niet meegewogen; 
Aan de adviezen die door Veilig Verkeer Nederland worden uitgebracht zijn geen kosten verbonden;  
Adviezen zijn onafhankelijk en onpartijdig. De enige toetsing is de algemene verkeersveiligheid ; 
Uitgangpunt van de advisering is het convenant “Duurzaam Veilig”. Dit convenant is (in 1997) 
ondertekend door het rijk, de gemeenten, de provincies  en de waterschappen en gezamenlijk in 
regelgeving en uitvoeringsvoorschriften uitgewerkt en vastgelegd. 
 
Situatie 
De N259, de verbinding Dinteloord –Bergen op Zoom, wordt omgebouwd tot de autosnelweg A4 
met  een onderliggende verbinding via de huidige N259.  
Onderdeel van dit plan is een fietsbrug bij Klutsdorp. Deze brug is in het weekend van 7 september 
in gebruik genomen. De hellingbaan aan de oostzijde van de in aanleg zijnde A4 loopt deels parallel 
aan de aldaar al omgelegde N259. 
 
Probleemstelling 
Daar waar het nieuwe fietspad parallel loopt aan de N259, het gedeelte waar nu rood/witte paaltjes 
staan (zie foto), ontstaat een gevaarlijke situatie omdat aldaar sprake is van hoge snelheden van 
fietsers die van de brug afkomen in combinatie met de ligging van het fietspad en de afstand tot de 
weg. Omdat groepen scholieren de brug gebruiken speelt ook nog het groepsrisico (racen, kwallen 
etc.) wat tot valpartijen kan leiden. 
 
Probleemanalyse 
Er is een verhoogde kans op ernstige ongevallen als fietsers die al dan niet met hoge snelheid de 
koers kwijtraken in de berm terechtkomen. De combinatie van snelheid, hoogteverschil tussen 
fietspad en rijbaan en de geringe afstand tot de rijbaan kan fietsers op de rijbaan doen belanden. 
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Standpunt wegbeheerder 
Op zeer korte termijn zal het fietsviaduct over de A4 bij Klutsdorp opengesteld worden voor 
(brom)fietsers. De tijdelijke oversteek over de A4 komt daarmee te vervallen en zal niet meer te 
gebruiken zijn. 
Het ontwerp van het fietspad is uitgevoerd conform de daarvoor geldende richtlijnen. Zowel 
Rijkswaterstaat als de Aannemerscombinatie beseffen zich dat deze situatie voor (brom)fietsers 
totaal nieuw is. Bij openstelling van nieuwe infrastructuur hoort altijd een gewenningsperiode. 
Gezien het feit dat het fietspad zich bij het viaduct ver boven maaiveld bevindt en er aan de 
oostkant een haakse bocht genomen moeten worden, gecombineerd met neergaande taluds en 
een nu nog druk bereden N259, is besloten om het fietspad van extra veiligheidsmaatregelen te 
voorzien. Concreet betekent dit dat bovenaan bij de haakse bocht zogenaamde schrikhekken 
geplaatst worden. De afscherming wordt nog een eind doorgetrokken tot het vlakke stuk 
halverwege de helling. Op de plaats waar het fietspad en de verlegde N259 dicht bij elkaar komen, 



 
 

3 
 

wordt eveneens een afscherming geplaatst in de vorm van reflecterende schildjes. Daarnaast is het 
fietspad voorzien van verlichting. 
Aan de westkant van het fietsviaduct is de situatie geheel anders, geen haakse bocht en geen 
parallel autoverkeer. Extra veiligheidsvoorzieningen zijn daar niet nodig. 
 

Mogelijkheden/aanbevelingen 
De maatregelen van Rijkswaterstaat voorzien niet in een afscherming op het horizontale gedeelte 
van het  nieuwe fietspad, behoudens het aanbrengen van schildjes. 
Mijns inziens wordt de combinatie van snelheid van fietsers met een smalle berm waarbij sprake is 
van hoogteverschil met de naastliggende rijbaan onderschat qua mogelijke ernstige ongevallen. 
Schildjes zullen niet voorkomen dat fietsers op de rijbaan kunnen vallen. 
 
Advies 
Aanvullend op de aanleg van de hiervoor door RWS genoemde maatregelen adviseer ik om een 
simpele voorlopige afscherming aan te brengen in de vorm van een houten constructie, liefst z.s.m. 
na de datum van openstelling. Via monitoring kan dan worden nagegaan of een definitieve 
afscherming noodzakelijk is. 
 
Totstandkoming zienswijze 
Deze analyse en zienswijze vanuit Veilig Verkeer Nederland zijn  mede tot stand gekomen door: 
H.B.J. Hilkes, Verkeerskundig Consulent, Veilig Verkeer Nederland. 
 
 
Vragen of opmerkingen 
Voor vragen of opmerkingen over de analyse en zienswijze kunt u contact opnemen met uw 
dichtstbijzijnde regiokantoor van Veilig Verkeer Nederland. Kijk hiervoor op de website van Veilig 
Verkeer Nederland: www.veiligverkeernederland.nl/regionale_steunpunten. 
 
Tot slot 
Voor gratis adviezen als deze is Veilig Verkeer Nederland behalve van vrijwilligers ook voor een 
groot deel afhankelijk van financiële bijdragen van derden. Help daarom mee deze dienst in stand 
te houden. Met uw steun kunnen ongelukken worden voorkomen. Word vrijwilliger of lid van Veilig 
Verkeer Nederland of doneer via www.veiligverkeernederland.nl. 
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