
 

 

Denkfouten Randweg Reeuwijk-Brug 
 
Vooruitlopend op de evaluatie Randweg/VCP Reeuwijk-Brug willen wij jullie een aantal zaken al 
voorleggen. Ze zijn ons opgevallen, soms door eigen waarneming, soms in gesprekken met gebruikers, 
soms in gesprek met het wijkteam. Soms zijn er vragen, soms zijn er ook oordelen en soms zijn er al 
voorzichtige suggesties. Wij hopen met dit stuk nog meer informatie op te halen.  
In de CommissieRuimte van 11 oktober evalueren we de Randweg. Dit kan o.i. niet los van de evaluatie 
van het Verkeerscirculatieplan (VCP) in Reeuwijk-Brug. Inspraak is mogelijk op de woensdag daarvoor. 
 
Onze indruk is dat het VCP essentiële “denkfouten” bevat: 
 
• Het VCP is er niet om de Randweg te accommoderen en te legitimeren, het VCP is er om het 

verkeer in de leefgemeenschap van Reeuwijk-Brug voor iedereen, overal, te optimaliseren. De 
Randweg is er om doorgaand verkeer om de kern te leiden. Dat moeten we bereiken door de 
bebording en de GPS-systemen daar optimaal voor aan te passen.  

• Beide helften van Reeuwijk-Brug kenmerken zich door wijkjes met smalle straten waar de max. 
snelheid 30 of 50km/uur is. Er zijn dus lang niet overal snelheidsbeperkingen in de woonstraten. Op 
een aantal plaatsen is een smal fietspad of een fietssuggestiestrook aangebracht. Maar, vrijwel 
iedereen die Reeuwijk uit wil, moet uiteindelijk over de Zoutmansweg/Raadhuisweg. En juist die 
ontsluitingsweg wordt ingericht als een soort woonerf met max. 30km/uur en geen fietspaden.  

• Langs de Zoutmansweg/Raadhuisweg wordt heel veel gefietst en heel weinig gewandeld. Bij de 
huidige inrichting is er extreem veel wandelpad gecreëerd, uitgaande van het feit dat het gele pad 
formeel een wandelpad is. Aan 2 zijden van de weg kan ruimschoots worden gelopen. Voor de 
fietsers is nauwelijks ruimte. De weg moeten zij delen met alle autoverkeer, incl. vrachtverkeer en 
bussen, ambulances en brandweerauto’s. Bij de wegversmallingen is zelfs geen sprake van delen, 
daar is geen plaats voor een fiets en een auto tegelijk.  

• De Randweg diende 1 knelpunt op te lossen, nl het weren van doorgaand verkeer uit de kern. Wat 
echter niet in kaart is gebracht zijn de interne verkeersstromen en aantallen wandel-fiets- en 
autobewegingen. Dus geen idee waar het VCP op gebaseerd is.  

 



 

 

Op woensdag 24 augustus, begin van de middag, troffen wij een agent aan op het gele pad(voormalige 
fietspad, nu “pad van alles”), bij het oude pakhuis op de Zoutmansweg. Hij had zijn motor dwars over 
het pad gezet en verzocht iedereen, die uit richting Gouda over het gele pad aan kwam fietsen, om de 
weg op te gaan. 
We hebben hem aangesproken en gevraagd of je nu wel of niet op het gele pad mag fietsen? 
Toen zei hij dat ze “die ochtend een bijeenkomst met gemeente gehad hadden en gehoord hadden dat 
er nog veel te veel verkeer op de weg zit en dat er ook nog te hard wordt gereden”. De opdracht was 
om de fietsers de straat op te krijgen om te zorgen dat dat beide afneemt. Opmerking van ons: denkt u 
dat het leuk is om als fietser je tussen de auto's, m.n. de geparkeerde, en de versmallingen heen te 
wurmen terwijl je ook rustig op je gemak op het pad kunt fietsen. Antwoord: dat is een politieke zaak..... 
Vraag: En als ik nu gewoon toch rechtdoor wil fietsen op het gele pad, ben ik dan in overtreding?  
P: Nee, we gaan niet schrijven.  
Vraag: Het mag dus niet?  
P: Klopt, want het is geel, maar het is wel een erg breed voetpad.  
Vraag: Je mag hier dus niet fietsen!  
Daar kwam geen antwoord op! Maar wel de melding: het is een 30km. weg en daar mag geen fietspad 
langs. 
In de hitte ging de helm af, en er kwam een zeer aimabele man tevoorschijn die er ook geen raad mee 
wist! Prioriteit voor de politie? 

 
 
Dat roept vragen op: 
1. Mag je nu wel of niet fietsen op het geel, is het wel een “pad van alles”?  
2. Wat wil de politiek dan? 
3. Worden mensen nu verzocht om op de weg te gaan fietsen om zodoende het verkeer te "dempen"? 

Of worden ze er op gewezen dat ze op de weg moeten fietsen omdat ze op het gele pad in 
overtreding zijn? Dan zou er toch gewoon een bord voetpad kunnen staan ipv een agent.  

4. Is het een eerlijke zaak om de fietser de rol van verkeershinder te geven?  
 
Vervolgvragen: 
5. Mag er nu wel of niet een fietspad langs een 30km. weg? 
6. Mogen er nu wel of niet fietssuggestiestroken, met rood, op de weg? 
7. Het fietspad tussen de GvPsingel en het bruggetje naar de FMA is rood, met een bord: “toeristisch 

fietspad”. Maar zit je er eenmaal op, dan moet je het gele pad opfietsen om rechtdoor te  gaan na 
genoemde bruggetje. Wat is nu de bedoeling van dit rode en dit gele pad? 
 
 

Ten aanzien van de evaluatie willen wij nu al een aantal waarnemingen/onduidelijkheden onder de 
aandacht brengen: 
 
VCP: 
 



 

 

- Op een aantal plaatsen is een bord 
verschenen op het fietspad, op de grens rood-geel: Einde verplicht fietspad. Dus begin vrijwillig 
fietspad of begin voetpad? Bel je de gemeente, dan zegt die: je mag op het gele pad niet fietsen. In 
de KIJK staat een artikeltje waarin de wethouder zegt dat je er wel mag fietsen.  

- Als je je als fietser op het gele pad bevindt, en er gebeurt een ongeluk waarbij ook een voetganger 
is betrokken, ben je dan automatisch de klos? Rechtsonzekerheid? 

- Hoe gaan de weg en het pad behandeld worden als het ooit weer sneeuwt of ijzelt? Wordt er dan 
gestrooid op het gele pad of moeten wij massaal op de fiets door de hopen drab die de 
sneeuwschuivers op de weg naar de zijkant schuiven? Wat is de afspraak met de strooiers?  

- De geparkeerde auto’s op de weg zorgen voor bizarre verkeerssituaties. Wij zien regelmatig 
mensen wachten achter een auto die voor een wegversmalling “wacht” waar niemand, behalve een 
hoofdsteun, in zit. Dat is niet gevaarlijk maar wel ergerlijk. Wat wel link is, is de korte afstand tussen 
de wegversmallingen, de kruisingen en de geparkeerde auto’s. Die zorgt voor onoverzichtelijke 
situaties voor auto’s en helemaal voor fietsers. Dit vraagt om parkeerbeperkingen.  

- Er verschijnen nu elders opeens geschilderde parkeervakken op de weg, mag daarbuiten niet meer 
geparkeerd worden? 

- Het trottoir aan de huizenkant van onze voormalige ontsluitingsweg wordt op verschillende plaatsen 
een alternatief fietspad. Dat was al zo bij de nieuwe huizen aan de Raadhuisweg, nabij de rotonde. 
Maar in toenemende mate nu ook bij de nieuwe wegversmallingen. Ipv wachten is het voor een 
fietser richting Gouda makkelijker om even het trottoir op en weer af te schieten. 

- Op de Koeienbrug is een buitengewoon 
onduidelijke situatie ontstaan t.a.v. het gele pad. Kom je van de Raadhuisweg dan fiets je het gele 
pad op, heel breed en voorzien van een middenpaaltje. Helaas beland je aan de andere kant op het 
trottoir. Vanaf de Dunantlaan moet je over een immens grijs trottoir om op dat extreem brede gele 
pad te komen. Fiets je op de weg, dan moet je concurreren met de grote Jumbowagens van 2 
kanten. Ongelijke strijd voor een fietser.  



 

 

- Ook al waargenomen dat mensen nu aan beide zijden van de Koeienbrug in beide richtingen 
fietsen door de egale gele kleur. Op het pad geen probleem, maar voor de kruising met de 
Raadhuisweg heel gevaarlijk. 

- De kruising Koeienbrug/Raadhuisweg wordt door veel mensen als buitengewoon onoverzichtelijk 
ervaren. Er is voor alle verkeersdeelnemers slecht zicht op de voorrangssituatie. M.n. door het feit 
dat we hier ook met een hoogteverschil en een helling te maken hebben. Wij hebben al mensen 
gesproken die de situatie op de Raadhuisweg en de Koeienbrug zo eng voor fietsers vinden dat ze 
de suggestie deden om de bevoorrading van de Miereakker maar via het Treebord te doen. Is dat 
de oplossing? 

- Is het nu de bedoeling dat het begin van de 'sGravenbroekseweg weer 1Ri-verkeer wordt? Zo ja 
waarom is het gloednieuwe bord dat eind augustus geplaatst werd dan begin september weer 
verwijderd?  

- Op de Zoutmansweg worden de op de weg rijdende fietsers, richting Gouda, naar het oude fietspad 
verwezen, ongeveer 20m. voor de bocht van de Randweg met de verkeerslichten. Maarbij het 
verkeerslicht staat, op de weg, een paal met een drukknop voor fietsers om het licht op groen te 
zetten als je rechtsaf wilt. 

 
Randweg: 
De wijkteams van Reeuwijk-Brug Oost en West hebben een uitgebreid advies opgesteld over alle 
fietsoversteekplaatsen op de Randweg. Op te vragen bij de wijkteams, via hun website. Wij beperken 
ons hier tot 3 zeer opvallende punten: 
- Het eerste ongeluk “met ambulance” heeft plaatsgevonden bij de oversteek naar het Bruggenpad. 

Gelukkig viel het allemaal mee, maar ….. komen er nu verkeersmaatregelen daar?  
- Komende vanaf Reeuwijk-Dorp, op de fiets, heb je ongeveer 20m. zicht op het van links 

aankomende autoverkeer als je de Randweg over moet steken. Dit is dus net door de bocht na de 
tunnel. De remweg voor een auto die 50km/uur rijdt is bijna 30m. Dus is dit een strijd die de fietser 
verliest.  

- Als je met de auto uit richting Bodegraven/Utrecht/N11 komt en je moet bijv. naar de Pijlkruidlaan, 
dan wijst de TomTom je over de Randweg en over de Nieuwdorperweg. Dat betekent dat het 
verkeer over de brede Raadhuisweg, die als ontsluiting van de kern dient, wordt weggehouden ten 
koste van een kwetsbare smalle “B-weg”. En het is om!  

 
Kortom het is inderdaad hoog tijd voor een evaluatie. Over het hele proces van de aanleg van de 
Randweg en de aanpassingen volgens het VCP willen wij nog het volgende meegeven. De 
verantwoordelijke ambtenaren en bouwmaatschappijvoor de Randweg hebben een prima prestatie 
geleverd als het gaat om de communicatie over de stappen die ze gingen nemen en over de gevolgen 
die dat had voor het lokale verkeer. Hulde. 1 januari 2016 was dat abrupt afgelopen. Alle 
werkzaamheden daarna, in het kader van het VCP, zijn ons overkomen. De burgers moesten maar zien 
hoe ze het dorp in en uit kwamen. De bebording was onduidelijk, wisselend en inconsequent. Dit heeft 
onrust en chaos gebracht. Zette mensen aan tot merkwaardige acties om ergens te komen. Dwars 
tegen de nog aanwezige regels in. Uiteindelijk levert dat veel ergernis op die de gemeente niet ten 
goede komt. Helaas daalt hierdoor het vertrouwen in de gemeente. Gemiste kans! 
 
Wilt u ons andere of aanvullende inzichten meegeven voor de evaluatie: 
 
PvdA Bodegraven-Reeuwijk, Lisbeth Hertogh- van der Laan, lhertogh@bodegraven-reeuwijk.nl 


