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 03 november 2011 
 
Geachte gemeente, 
 
  
Naar aanleiding van het op 2 maart 2011 genomen besluit om verkeersborden G12a en G12b 
(instellen bromfietspad) te plaatsen op het Warmoezenierspad in Nieuwerkerk aan den IJssel is  
VVN-Zuidplas door omwonenden gevraagd een advies uit te brengen naar aanleiding van dit besluit. 
 
 
De situatie: 
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Het ontstaan van de borden G12a en G12b is een gevolg van de maatregel “Bromfiets op de rijbaan”. 
Om duidelijkheid te krijgen waarom deze borden in het leven geroepen zijn en hoe ze toegepast 
dienen te worden staan we even stil bij deze maatregel Bromfiets op de Rijbaan. 
 
Achtergronden van de maatregel “Bromfiets op de rijbaan”. 
 
Het Startprogramma Duurzaam Veilig heeft als doel het gedrag van weggebruikers en  
de infrastructuur op een zodanige manier te wijzigen, dat onveilige verkeerssituaties  
zo veel mogelijk worden voorkomen en dat de gevolgen van fouten die weggebruikers  
maken, zo beperkt mogelijk worden gehouden. De maatregel Bromfiets op de Rijbaan  
is een onderdeel van het Startprogramma Duurzaam Veilig.   
De bromfietser is een zeer kwetsbare weggebruiker. Verkeersongevallencijfers gaven  
aan dat vóór invoering van de maatregel de bromfietser in Nederland een aandeel van  
7% in het aantal verkeersdoden en 17% van het aantal ziekenhuisgewonden per jaar  
had. Gezien het geringe aandeel van slechts 0,6% dat de bromfietser in de vervoersprestatie  
heeft, zijn dit verontrustende cijfers.   
Het vermoeden dat zowel het aantal fiets- als bromfietsongevallen zou afnemen als de  
bromfietser op wegen binnen de bebouwde kom naar de rijbaan zou verhuizen, is  
getoetst in een praktijkproef. De resultaten van die proef maakten duidelijk dat het  
vermoeden juist was: volgens onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek  
Verkeersveiligheid nam het aantal letselongevallen met bromfietsers op de proeftrajecten  
maar liefst met gemiddeld 50% af. Ook het aantal conflicten met fietsers op fietspaden nam af. 
 De bromfietser op de rijbaan bleek voor automobilisten beter zichtbaar wat tot gevolg had dat  
het aantal ongevallen tussen bromfietsers en kruisend of afslaand autoverkeer  
aanzienlijk af nam. Mede omdat uit het onderzoek geen negatieve effecten op de veiligheid  
van andere weggebruikers naar voren kwamen, is naar aanleiding van de zeer positieve resultaten 
van de proef besloten de maatregel “Bromfiets op de Rijbaan” landelijk in te voeren.  
De maatregel is per 15 december 1999 ingegaan. Vanaf die datum is de bromfietser  
verplicht om binnen de bebouwde kom gebruik te maken van de rijbaan in plaats van  
het fietspad. In sommige situaties is het gebruik van de rijbaan door de bromfietser echter 
niet veiliger. Wegbeheerders kunnen de bromfietsers in die gevallen verplichten  
gebruik te maken van het bestaande fietspad. Om dat mogelijk te maken is er een  
nieuw verkeersteken aan bijlage 1 van het RVV 1990 toegevoegd: bord G12a  
(fiets/bromfietspad).   
 
De wijziging heeft geen gevolgen voor snorfietsers. Zij dienen zich te houden aan de regels voor 
fietsers, tenzij anders is bepaald (artikel 2b van het RVV 1990). Een  
voorbeeld hiervan is artikel 5, derde lid, van het RVV 1990 waarin is bepaald dat  
snorfietsers het onverplichte  fietspad slechts mogen gebruiken met uitgeschakelde  
motor. 
 
 
Nadere regelgeving omtrent het gebruik van dit verkeersbord G12a. 
 
Nadere regelgeving omtrent het gebruik van dit verkeersbord G12a vinden we terug in de 
uitvoeringsvoorschriften BABW(Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) 
inzake verkeerstekens. Hierin staat vermeld dat bord G12a slechts wordt toegepast indien het 
ongewenst is dat bromfietsers gebruik maken van de rijbaan of van een andere route. 
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Criteria die gehanteerd worden door wegbeheerders om af te wijken van de maatregel “Bromfiets op 
de Rijbaan” zijn: 
 

- Het criterium ‘snelheidslimiet’ houdt in dat bromfietsers niet op de rijbaan mogen van wegen 
met een snelheidslimiet van 70 km/uur. 

- Het criterium ‘omrijfactor’ is van toepassing op situaties waarbij verwijzing van de 
bromfietser naar een nabijgelegen rijbaan leidt tot omrijden. Het criterium ‘omrijfactor’ 
houdt in dat de omweg beperkt moet blijven tot een factor 1,3 ten opzichte van de 
oorspronkelijke route over het fietspad en dat  het betreffende fietspad een lengte moet 
hebben van ten minste 1 km alvorens de bromfiets hiervan geweerd mag worden. 

- Het criterium ‘eenrichtingsverkeer’ is van toepassing wanneer er eenrichtingsverkeer voor 
motorvoertuigen geldt en er fietsverkeer in twee richtingen is toegestaan, hetzij op de 
stroken, hetzij op een pad. Hier komt de omrijfactor weer aan bod als de bromfietser een 
andere route moet gaan volgen, die leidt tot omrijden. 

-  Het criterium ‘continuïteit’ moet ervoor zorgen dat, na toepassing van voorgaande criteria, 
de wegvakken uiteindelijk op een goede manier op elkaar aansluiten. Dit houdt in dat 
bromfietsers niet voortdurend moeten hoeven te wisselen van positie op de weg, en 
‘geïsoleerde’ wegvakken niet mogen voorkomen (bijvoorbeeld een wegvak met 
“Bromfietsers op de Rijbaan” tussen alleen maar wegvakken met “Bromfietsers op het 
Fietspad”). 

 
 
 
Solitaire fietspaden. 
 
 Solitaire fietspaden hebben nooit een rol gespeeld bij de problematiek van “Bromfiets op de 
Rijbaan”. De mogelijke toepassing van deze maatregel is geconcentreerd op wegvakken met een 
rijbaan en een fietspad aan één of twee zijden van de rijbaan. 
Dus op een wegvak dat uitsluitend als solitair fietspad is uitgevoerd, kan en mag een wegbeheerder 
de bromfiets op het fietspad toestaan. 
Vanzelfsprekend is een situatie waarbij fietsers en bromfietsers samen een pad moeten delen veel 
onveiliger dan wanneer dit niet het geval is. Bovenstaande criteria kunnen bij de keuze van de 
wegbeheerder dus wel een leidraad zijn. 
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De bestaande situatie: het Groenezoompad, dat het Warmoezenierspad kruist, heeft een interlokale 
functie en is uitgevoerd als brom-/fietspad. In Capelle a/d IJssel sluit dit pad aan op het brom-
/fietspaden netwerk aldaar. Het Warmoezenierspad had uitsluitend een recreatieve functie en is ook 
als zodanig ingericht. Het is een smal pad waarop 2 bromfietsers elkaar niet veilig kunnen passeren, 
de ruimte die er is wordt gedeeld met wandelaars, sporters en rolstoelgebruikers en het is 
uitgevoerd als onverplicht fietspad. De verlichting ter plaatse is summier. Aan de noordzijde sluit dit 
fietspad aan op het onverplichte fietspad Weidezoompad richting Rottemeren.   
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Van het Warmoezenierspad wordt ook veel gebruik gemaakt door rolstoelgebruikers, wandelaars, 
sporters en hondenbezitters. Het gebied rond dit fietspad is ook bestempeld als losloopgebied voor 
honden.  
 

 
Een impressie van het gebruik van het Warmoezenierspad  
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De nieuwe situatie: de gemeente heeft vanaf de Bermweg tot aan de bestaande situatie 
Warmoezenierspad een nieuw fietspad aangelegd met de allure van een brom-/fietspad. Het is breed 
en goed verlicht en het tegenkomen of passeren van 2 bromfietsers onderling is geen enkel 
probleem. Opvallend  en ronduit gevaarlijk is de manier waarop het nieuwe pad aansluit op het 
oude. Het brom-/fietspad houdt plotseling op te bestaan en gaat over in een slecht verlicht smal 
fietspaadje. Deze overgang kan vooral in het donker leiden tot gevaarlijke situaties. 
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Dit komt dus niet overeen met de borden onverplicht fietspad aan de zijde van de Hoofdweg. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Structuurvisie Groene Zoom 
 
Na bestudering van de Structuurvisie Groene Zoom van juni 2011 valt vooral op dat het gebied wordt 
bestempeld als “Recreatielandschap” en wordt doorsneden door een “ Ecologische  
verbindingszone”.  In de toekomst valt te verwachten dat er meer recreatieve paden aangelegd 
zullen worden en dat er aandacht aan deze ecologische verbindingszone tussen het Hitlandgebied en 
de Rottemeren zal worden besteed. Te verwachten valt dat eerder de recreatieve als de doorgaande 
functie benadrukt zal worden in de toekomst. 
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Wat opvalt aan het Warmoezenierspad: 
 

- Allereerst de twee verschillende verschijningsvormen van het oude en nieuwe gedeelte. 
- Het Warmoezenierspad en dan met name het oude gedeelte maakt een parkachtige indruk 

en is dan ook aantrekkelijk voor toerfietsers, hondenbezitters, wandelaars, sporters, 
rolstoelgebruikers en spelende kinderen. 

- Het pad sluit aan de noordzijde aan op het recreatieve fietspad Weidezoompad. 
- Van omrijden is geen sprake bij de keuze van andere routes tussen Esse en Dorrestein. 
- Het Warmoezenierspad heeft geen interlokale functie. 

 
Conclusie: 
 
Zoals hiervoor beschreven, is één van de uitgangspunten van het Duurzaam Veilig beleid het zo 
consequent en eenduidig mogelijk inrichten van wegen en kruispunten. 
Door zo veel mogelijk aan te sluiten bij het verwachtingspatroon van de weggebruiker  
wordt de veiligheid vergroot. 
Ons valt op dat qua vormgeving van het fietspad duidelijk 2 verschijningsvormen te zien zijn namelijk 
het traject Bermweg-spoorlijn met de allure en vormgeving van een brom-/fietspad en het traject 
spoorlijn- Hoofdweg met een duidelijk recreatieve inrichting en vormgeving. 
Gezien het diverse gebruik van het Warmoezenierspad achten we de kans groot dat er 
conflictsituaties tussen bromfietsers en andere gebruikers van het pad kunnen ontstaan met 
mogelijk ernstige ongevallen tot gevolg. Het betreft hierbij vooral het oude gedeelte van het 
Warmoezenierspad. 
Wij achten het dan ook van groot belang dat de gemeente een duidelijke keuze maakt v.w.b de 
inrichting van dit fietspad en het vervolgens over de gehele lengte conform het verwachtingspatroon 
van de gebruiker inricht. 
 
Samenvattend adviseren wij: 
 

- Vooralsnog het fietspad als onverplicht fietspad uit te voeren zodat dit logisch aansluit op de 
bestaande onverplichte(recreatieve) fietspaden. 

- In heroverweging te nemen of voor de ontsluiting van de wijk Esse het toestaan van 
bromfietsers op dit fietspad noodzakelijk is. 

- Vervolgens een duidelijke keuze te maken v.w.b de inrichting van het gehele fietspad. 
- Als de gemeente tot de conclusie komt dat het noodzakelijk is om bromfietsers op dit 

fietspad toe te staan dan adviseren wij om vooral op het oude deel van het 
Warmoezenierspad een duidelijke en veilige scheiding te maken tussen het huidige 
recreatieve gebruik en het doorgaande brom-/fietsverkeer alvorens over te gaan tot 
inrichting van het Warmoezenierspad tot brom-/fietspad. 

 
Samenvattend advies VVN Zuidplas: 

1. De gemeente moet een heldere keuze maken tussen “een fietspad met recreatiecve functie 
waarop bromfietsers niet gewenst zijn OF een (brom)fietspad met doorgaande functie 
waarop dus  ook bromfietsers toegestaan zijn. 

2. Indien die keuze gemaakt is dan dient de verschijningsvorm van de voorzieningen  
aangepast te worden op de gemaakte keuze. 
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a. indien voor een recreatieve functie zonder bromfietsers gekozen wordt, dient  het 
hele fietspad van Bermweg tot Hoofdweg” een allure te hebben vergelijkbaar met 
het bestaande trajectdeel van spoorwegonderdoorgang - Hoofdweg. In wezen 
houdt dit dus een “downgrading” in van het trajectdeel Bermweg – 
spoorwegviaduct. Indien dit deel blijft zoals het is, wordt door de te grootschalige 
allure ten alle tijde bromfietsverkeer aangetrokken waardoor alleen door 
politiehandhaving regulerend opgetreden kan worden. Uiteraard dient dan op het 
hele traject sprake te zijn van bebording passend bij het onverplichte fietspad. 

b. Indien voor een doorgaande functie gekozen wordt waarbij bromfietsverkeer 
toegestaan is, dan dient het hele traject van Bermweg – Hoofdweg de allure te 
krijgen die bij die functie past. Dat wil zeggen de vormgeving en verlichting 
continueren zoals die nu te zien is op het deel Bermweg – spoorwegviaduct.  
Tevens op hele traject de juiste bebording toepassen die hierbij hoort. Ook dient 
bij deze keuze extra aandacht geschonken te worden aan het deel waar relatief 
veel  wandelaars/ rolstoelgebruikers/hondenuitlaters(zie hiervoor) voorkomen.  
Het bestaande voetpad, gelegen aan de oostzijde van het recreatieve fietspad, 
dient in dat geval ge-upgrade worden zodat voetgangers ook daadwerkelijk weer 
van dat pad gebruik zullen maken en dus niet van het gecombineerde brom-
fietspad. Dit om onveiligheid te voorkomen. 

 
3. Zolang de gemeente geen duidelijke keuze in functie en daarmee in eenduidige en 

consistente verschijningsvorm maakt, stelt VVN voor het gehele traject Bermweg- 
Hoofdweg te bestempelen als onverplicht fietspad. Dat houdt in dat op het gehele traject, 
dus ook op het deel Bermweg – spoorwegviaduct de bromfietsers geweerd moeten 
worden. VVN vindt het niet acceptabel dat op het deel spoorwegviaduct – Hoofdweg met 
de huidige vormgeving en verlichting bromfietsers toegestaan worden. Enerzijds is dit deel 
gewoon te smal voor een brom-fietspad in 2 richtingen bereden. Anderzijds zal met deze 
verschijningsvorm het conflict tussen bromfietsers en voetgangers te groot zijn. 
Consequentie is veel handhaving door politie omdat de kans groot is dat door de allure van 
het deel Bermweg – spoorwegviaduct, er toch bromfietsers “verleid worden” gebruik te 
maken van dit “onverplichte fietspad” met alle nadelige gevolgen van dien. 

 
 
Hoogachtend,  
 
Het bestuur van VVN afdeling Zuidplas. 


