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Nijntie en rest van Verkeers- 
circulatieplan kans geven 
Reeuwijk - Met het plaatsen van de Nijntje-borden voor een veilige route voor schoolkinderen en de her-

inrichting van de Raadhuisweg en Zou tmansweg is het Verkeerscirculatieplan voor Reeuwijk-Brug zichtbaar 

geworden. Niet alle maatregelen hebben direct het vertrouwen van de wijkteams in Reeuwijk-Brug, de omwo-

nenden en verkeerskundigen, maar het gevoel is dat met de nieuwe Reeuwijkse Randweg veel verkeer van de 

Raadhuisweg is verdwenen. 

Het is fair om nu eerst te 
zien of de maatregelen van 
het Verkeerscirculatieplan 
werken, vindt Rick Schmohl 
van de Fietsersbond Gouda 
Midden-Holland. Hij wil 
de nieuwe situatie de kans 
geven om zich in de prak-
tijk te bewijzen. Dat neemt 
niet weg dat er nog steeds 
zorgen zijn. Zo wijst Rick 
Schmohl op het feit dat de 
Raadhuisweg en Zoutmans-
weg zijn ingericht als 30 km 
zones, maar dat er nog 
altijd kans is dat er meer 
dan 5000 voertuigen per 
dag passeren. "En dat past 
niet bij een 30 km zone. We 
zijn blij met de randweg 
en constateren dat daarover 
veel verkeer rijdt. Maar je 
praat over 16.000 voertui-
gen per dag die door Reeu-
wijk rijden, dus we moeten 
afwachten hoeveel 
daarvan steevast voor 
de randweg kiezen." Ook 
blijft hij de fietsoversteek-
plaatsen bij Bruggepad en 
Nieuwdorperweg nauwlet-
tend volgen. "We hebben 
naar onze mening betere 
alternatieven aangedragen 
en ons zegje gedaan bij de 

gemeente. Sommige zaken 
zijn gehonoreerd, andere 
niet. We zullen nu kijken of 
alles veilig werkt' 

MIXED FEELINGS 

Marjan van Walraven, 
voorzitter van wijkteam 
Reeuwijk-Brug Oost heeft 
mixed feelings. Blij met 
de randweg, maar niet blij 
met sommige zaken bin-
nen het Verkeerscirculatie-
plan. En in sommige geval-
len voelt het wijkteam zich 
zelf bedot. "Nu de Raad-
huisweg is opengesteld, zie 
je hoe hard men daar nog 
rijdt omdat de drempels 
geen belemmering zijn. En 
bij de fietsoversteek is het 
door de wegversmalling 
misschien wel gevaarlijker 
geworden, omdat auto's om 
voorrang strijden. Bij de 
rotonde moeten de fietsers 
oversteken en dat blijft ook 
een gevaarlijk punt, hoewel 
de fietsers nu voorrang 
hebben. Daarbij komt dat 
fietsers na luttele meters 
vanaf de rotonde op de 
weg moeten fietsen, waar 
nog altijd duizenden auto's 
rijden. Zeker in de spits is 

het daar razend druk. Er 
staat een bord bij het oude 
fietspad dat het verboden 
voor fietsers is. Met een 
dikke witte streep wordt 
duidelijk gemaakt dat men 
op de weg moet fietsen. Er 
worden ook hekken gezet 
om één en ander kracht 
bij te zetten. Zo ook vlak 
voor het schooloversteek 
zebrapad en bij de Groen 
van Prinstererlaan. Ook 
hier worden de fietsers ver-
plicht de weg te nemen. En 
dat terwijl in de plannen 
werd gesproken over het 
zogenaamde Pad van Alles! 
Een pad met gele splitlaag 
om onderscheid te maken, 

maar nog wel welkom voor 
de fietser die niet op de weg 
zou durven te rijden. Nu 
wordt dat verboden. Snap 
je dat wij ons enigszins 
bedot voelen en het voor 
ons een 'Pad van Niets' is? 
Veel zaken zijn bijzonder 
krom. Het gele pad is in elk 
geval prima begaanbaar 
voor wandelaars." 

SCHOOLROUTES 

De voorzitter van het wijk-
team wijst ook op skeelers 
die echt niet op het gele 
splitpad uit de voeten kun-
nen. "Die moeten op de weg 
rijden, tussen de auto's. Wij 
hadden toch liever gezien 
dat het rode asfaltpad was 
gebleven. Temeer daar het 
bij een 30 km zone mogelijk 
is om een apart fietspad 
aan te leggen." Zij is wel blij 
met de aparte schoolroute 
die met Nijntje-borden is 
aangegeven. "Daar kan 
men wel op het aparte pad 
fietsen. De Nijntje-borden 


