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Drechtsteden blijven hopeloos

Geen kans

uniforme
rotondes
FRANK VAN DEN ELSEN
DRECHTSTEDEN

O
nenigheid over voorrang op
rotondes blijft de Drechtste-
den verdelen. Fietsers die
moeten stoppen voor nade-

rende en afslaande auto's, zijn het
best beschermd, zeggen Zwijn-
drecht en Sliedrecht. Daar hebben
fietsers geen voorrang op rotondes,
in strijd met aanbevelingen van het
rijk, de provincie, Veilig Verkeer Ne-
derland, de Fietsersbond en het ken-
niscentrum voor verkeer CROW.

In november 2006 nam de gemeen-
teraad van Zwijndrecht unaniem
een motie van GroenLinks aan,
waarin wethouder Dost werd opge-
dragen een voorstel te presenteren
voor het ombouwen van de Zwijn-
drechtse rotondes. De raad wil uni-
formiteit in de Drechtsteden, zodat
verkeersdeelnemers weten waar ze
aan toe zijn. Dost lijkt de motie in-
middels naast zich neer te hebben
gelegd door er een eigen uitleg aan
te geven: als uniformiteit gewenst
is, moeten de andere Drechtsteden
zich maar aan Zwijndrecht en Slie-
drecht aanpassen. De andere ge-
meenten zijn juist net klaar met
overal voorrang geven aan fietsers.

Het verkeer krijgt in de Drechtste-
den met verschillende regels op ro-
tondes te maken, soms op een steen-
worp afstand van elkaar, zoals op de

Laan van Walburg (Zwijndrecht) en
Laan van Weihorst (H.I. Ambacht).

Automobilisten die twijfelen, ver-
lenen in Zwijndrecht en Sliedrecht
fietsers vaak voorrang, soms tor
schrik van bestuurders achter hen.
Er zijn fietsers die er een sport van
maken om voorrang af te dwingen.

Het CROW zegt dat rotondes
waar auto's moeten stoppen, mits
goed ingericht, duidelijker en veili-
ger zijn. Zwijndrecht en Sliedrecht
volgen echter de visie van de Stich-
ting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV) en die
beweert het tegendeel: 'fietsers
geen voorrang' is veiliger en zou 50 a
70 gewonden per jaar schelen in het
hele land. De SWOV concludeert dit
uit studies, maar kan niet verklaren
waarom het zo is, net zo min als het
CROW harde bewijzen heeft voor
zijn gelijk. Waar beide instituten het
over eens zijn, is dat uniformiteit de
veiligheid vergroot.

William Nederpelt, scheidend
voorzitter van de Fietsersbond
Zuid-Holland en lid van de Drecht-
raad voor GroenLinks, is voorstan-
der van 'fietsers voorrang' en be-
toogt al jaren dat er eenheid in de
Drechtsteden moet zijn.

„Als ik van Dordrecht naar Zwijn-
drecht rijd, moet ik me bedenken
dat de regels daar anders zijn. Een
rotonde die op zichzelf veilig is, kan
daardoor onveilig worden." De veel
grotere Stadsregio Rijnmond is wel
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Op de Brugweg in Zwijndrecht is veelvuldig te zien hoe twijfelende auto-
mobilisten (brom-)fietsers toch maar voorrang geven. FOTO HENK VAN VEEN

in staat tot uniform beleid, meldt Ne-
derpelt. Zo'n 70 procent van de ge-
meenten in Nederland volgt actief
de visie van het CROW, maar on-
danks de steun van het rijk voor
deze richtlijn, is die niet bindend.

In de laatste bijeenkomst van de
Regionale Projectgroep Verkeersvei-
ligheid (RPV) van de Drechtsteden
deze zomer, bleek overeenstem-
ming wederom niet haalbaar. Afge-
sproken werd om 'de situatie de ko-
mende twee jaar te monitoren'. Wat
dat inhoudt, staat niet in het verslag
van de vergadering. RPV-voorzitter
André van Leeuwen, wethouder van

Papendrecht, is teleurgesteld over
het uitblijven van eenheid. Zijn ge-
meente investeerde in 2004 een ton
voor de ombouw van rotondes naar
'fietsers voorrang'. Dost geeft aan
dat Zwijndrecht geen geld heeft
voor ombouwen. Hij zegt dat dit
niet de reden is om het met te doen,
maar hij maakt het de raad hiermee
wel moeilijk om hem tot inkeer te
dwingen. Indiener van de Zwijn-
drechtse motie Wim van Pelt consta-
teert dat Dost niet naar de gemeente-
raad luistert. „Hij heeft binnenkort
wat aan de raad uit te leggen."
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