
Pleidooi tot aanleg nu al van de fietsverbinding tussen de nieuwe
westelijke fietsbrug Schoterbos en het tunneltje W. Randweg

De nieuwe meest westelijk gelegen fietsbrug vanuit het Schoterbos die een directe 
aansluiting zal kennen met het tunneltje onder de Westelijke Randweg naar het 
Schoterkerkpad, is binnenkort geheel klaar.

Ik begrijp uit de documentatie van de gemeentesite dat de aansluiting van de fietsbrug 
naar het tunneltje onderdeel is van het project J. Gijzenkade west en niet van het 
project Schoterbos. Van beide projecten heb ik de tekening rondom deze situatie 
hieronder gezet.

Op dit moment is op geen enkele wijze buiten op straat herkenbaar hoe de aansluiting 
binnenkort ook echt tot stand zal komen, er is alleen een kapot gereden grasvlakte en 
enkele metalen platen. Er ligt wel een kant en klaar goedgekeurd ontwerp hiervoor 
binnen het project J. Gijzenkade west die wacht op uitvoering.

Aangezien deze verbinding tussen Schoterbos en het tunneltje onder de W. Randweg 
nogal veelvuldig wordt gebruikt, zou het zeer wenselijk zijn om nu al die aansluiting te 
realiseren in plaats van weer (lang) te moeten wachten op de daadwerkelijke aanleg in 
het kader van de aanpak J. Gijzenkade. Zo'n tijdelijke niet-aansluiting van de nieuwe 
fietsbrug lijkt mij erg ongewenst en zelfs gevaarlijk.

uit project Schoterbos
uit project J. Gijzenkade

tijdelijke metalen platen ? gewenste veilige link fietsbrug met fietstunnel



M.a.w. nu al kan direct begonnen worden om dit kleine onderdeel alvast te 
realiseren. Daarmee zou de gemeente volop aantonen dat zij logisch en verantwoord
te werk gaat.

Maar wat schetst mijn verbazing. De betrokken ambtenaar meldt mij per mail het 
volgende terug:

Het is juist dat de aansluiting met de nieuwe westelijke fietsbrug aan het Schoterbos 
onderdeel is van het project Jan Gijzenkade West. Dit project wordt volgend jaar 
gerealiseerd. Voor nu zal de aannemer van het project Schoterbos een tijdelijke 
aansluiting maken op de nieuwe fietsbrug.

Deze door de gemeente geschetste tijdelijke situatie levert helaas weer een nieuwe 
gevaarlijke verkeerssituatie op. De fietser wordt vanaf de nieuwe fietsbrug kennelijk via
een tijdelijke oplossing eerst de weg op gestuurd (ter plekke ook in een bocht) om 
daarna meteen weer linksaf naar het tunneltje te moeten. Ter plaatse is ook sprake van 
intensief auto- en vooral ook busverkeer (ook in een bocht) en ook andere fietsers 
in/vanuit diverse andere richtingen. Dat vraagt direct om nieuwe moeilijkheden en 
onveilige situaties. De gemeente had dit al jaren tevoren kunnen zien aankomen. Dat 
kan toch niet de bedoeling zijn ???? 

Bovendien: er wordt wel geld uitgegeven voor een tijdelijke maar onveilige voorziening. 
Dat is zonde. Dat geld kun je veel beter besteden aan een definitieve en verkeersveilige 
aanleg van de fietsverbinding van de fietsbrug naar het tunneltje. 

Pleidooi: 

Leg nu al de directe en vooral veilige fietsverbinding aan tussen de nieuwe fietsbrug 
uit het Schoterbos naar het tunneltje onder de W. Randweg conform het definitieve 
ontwerp van de J. Gijzenkade.
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