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Nieuwerkerk aan den IJssel, 9 juli 2013 
 

Situatie: 

Bij VVN is het verzoek van een inwoner binnengekomen over de situatie voor fietsers op de locatie 

Kerklaan/Veldewater. Door de melder werd geconstateerd, dat veel fietsers die uit de richting van de 

’s Gravenweg komen, de rijbaan van de Kerklaan oprijden. Het is echter de bedoeling dat de fietsers 

de Kerklaan daar oversteken en vervolgens gebruik maken van het verplichte fietspad. 

 

De aanwezige bebording en wegmarkeringen geven niet de noodzakelijk informatie aan fietsers: het 

aanwezige bord zou moeten betekenen “fietsers op de rijbaan”, hetgeen juist niet de bedoeling is. 

Daarnaast bestaat dit bord officieel niet. Officieel bestaat daarvan wel een variant voor bromfietsers 

(ov-103 en ov-104). 

Als de fietsers inderdaad de aanwijzingen volgen, komen ze op de rijbaan kanalisatiestrepen tegen, 

waaruit ze zouden kunnen opmaken dat het de bedoeling is om over te steken. Echter, als ze deze 

kanalisatiestrepen volgen komen ze uit bij een stoep en niet bij een fietspad. Deze kanalisatiestrepen 

zijn dan ook bedoeld voor voetgangers. 
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Advies: 

1) Verwijder het bord “fietsers op de rijbaan” 

2) Plaats op de lantaarnpaal direct na het kruispunt het bord C14 (gesloten voor fietsen, afb. 2) 

met daaronder een bord “fietsers oversteken” (afb. 1) 

OF 

Plaats op de lantaarnpaal direct na het kruispunt het bord C14 (gesloten voor fietsen, afb. 2) 

en plaats i.p.v. het bord “fietsers op de rijbaan” een bord “fietsers oversteken” (afb. 1) 

3) Plaats vóór het verlaten van het fietspad aan de linkerzijde (paal met andere borden reeds 

aanwezig) een informatief bord, waarop een schematische voorstelling staan van de situatie 

(voorbeeld afb. 4) 

Vermelde borden in dit advies: 

 

1 Fietsers oversteken 

 
2 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor 

 
3 ov-104 Bromfietsers op de rijbaan 

 
4 Voorbeeld situatieschets 


