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Onderwerp Breukelerbrug, 
aansluiting Engel de 
Ruijterstraat 
 
 
 
 
 

 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Behandeld door 
Paul van de Bovenkamp  
Direct nummer 
0346-254814 
E-mail 
paul.van.de.bovenkamp@stichtsevecht.nl 
 
 
Datum 
18 maart 2015 
Aan 
Pieter de Groene 
 
 

A. Inleiding: 
In de voorkeursvariant van het project “verbeteren langzaam verkeersroute Breukelerbrug” eindigt 
het tweezijdige fietspad bij de Engel de Ruijterstraat en gaat daar over in een fietsstraat. Tussen de 
Engel de Ruijterstraat en de Straatweg ligt een eenzijdig fietspad, dat alleen vanuit het oosten 
(rotonde Straatweg) mag worden bereden. 
Op de inloopavond van 9 februari 2015 en bij de behandeling van het voorstel in de vergadering van 
de Commissie Fysiek Domein van 10 maart 2015 zijn hierover kritische vragen gesteld.  
Zorgpunten zijn hierbij de verkeersveiligheid op de fietsstraat  tussen de Engel de Ruijterstraat en 
Brugoprit, de verkeersveiligheid op de kruising Engel de Ruijterstraat- Poeldijk en de vrees voor 
“spookrijden” over het eenzijdige fietspad. 
Tijdens de vergadering van de Commissie Fysiek Domein heeft de heer M. Bon, Poeldijk 3, 
ingesproken en voor de problematiek een alternatief voorstel ingediend. 
Aan de raad is toegezegd dat voor 31 maart 2015 een reactie op deze aspecten zal worden 
gegeven. Deze memo geeft aan deze toezegging gehoor. 
 

B. Fietsstraat Engel de Ruijterstraat 
De Engel de Ruijterstraat maakt, vanaf de aansluiting in noordelijke richting, deel uit van de 
schoolroute door Breukelen. Iedere dag fietsen hier honderden scholieren, zowel van lager als 
voortgezet onderwijs. Een inrichting tot fietsstraat benadrukt dat hier de auto ondergeschikt is aan de 
fiets. Het draagvlak daarvoor is bij bewoners, scholen en fietsersbond groot. 
In de nieuwe situatie, met een tweezijdig fietspad langs de noordzijde van de Breukelerbrug wordt 
het wegvak op de Engel de Ruijterstraat, waar zowel fietsers als auto’s rijden, verlengd tot aan de 
Brugoprit. Samen met de klankbordgroep zijn hiervoor onderstaande vijf varianten de revue 
gepasseerd.  

   
Figuur1   variant 1           Figuur 2  variant 2       Figuur 3   variant 3 Figuur 4   variant 4        Figuur 5   variant 5 
vrijliggend fietspad          volledige fietsstraat                combinatie 1 en 2                variant op 2                   variant op 3  
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Een aantal klankbordgroepleden sprak de voorkeur uit voor variant 1. Ook de voorkeur van de politie 
ging uit naar deze variant en, als dat niet zou kunnen variant 2. De politie is tegen oplossingen met 
schuine oversteken/aansluitingen, zoals de varianten 3, 4 en 5, omdat dit zou leiden tot onduidelijke 
voorrangssituaties en daarmee ongevallen.  
De keuze is uiteindelijk gevallen op variant 2. Als belangrijkste beweegreden hierbij dat de menging 
van de verkeerssoorten toch eens zou moeten plaatsvinden. Voor de duidelijkheid zou dit goed zijn 
als dit direct aan het begin van de Engel de Ruijterstraat zou gebeuren. 
Verschillende bewoners van de Poel voorzien grote problemen als zij met hun auto ’s ochtends naar 
de Brugoprit rijden, terwijl dan vanuit de andere richting honderden scholieren aan komen rijden. 
Hoewel dit conflict zich alleen zal voordoen in een zeer korte periode (hooguit een half uur) in de 
ochtendspits, gebiedt de eerlijkheid dat dit aspect bij de beoordeling van de varianten 1 t/m 5 wat 
onderbelicht is gebleven. Met dit aspect erbij was variant 1,  met het vrijliggende fietspad, wellicht 
wel de voorkeursvariant geworden. 
 
Kanttekening bij variant 1 t.o.v. variant 2 zijn: 

• De beplanting tussen de Engel de Ruijterstraat en het fietspad naar Broeckland moet 
grotendeels worden gerooid. De kapaanvraag is hiervoor reeds ingediend. Om de kap voor 
eind maart te realiseren (flora en faunawet) zal de bezwaarperiode niet afgewacht kunnen 
worden.  

• De meerkosten van variant 1 t.o.v. variant 2 bedragen € 45.000,-- excl. BTW en excl. 
eventueel te maken kosten voor het verleggen van kabels en leidingen en eventuele 
aanpassen van de openbare verlichting. 

 
C. Kruising Engel de Ruijterstraat-Poeldijk 

Midden in de kruising Engel de Ruijterstraat – Poeldijk ligt een rioolpunt die, inclusief toeleidende 
strengen, in het kader van het project “riolering de Poel” wordt vervangen. De herinrichting van de 
kruising zal pas daarna kunnen plaatsvinden. Op zijn vroegst is dat het geval  in het najaar van 2015. 
Dit stelt ons de gelegenheid om samen met de klankbordgroep Breukelerbrug en de klankbordgroep 
“de Poel” voor deze kruising een optimaal ontwerp uit te werken.  
 
Conclusie: 
Variant 1 met een vrijliggend fietspad is een goed alternatief, dat kan rekenen op een groot 
draagvlak. De meerkosten voor variant 1 bedragen € 45.000,-- excl. BTW. 
 
 

D. Eenzijdig fietspad vanaf rotonde Straatweg tot Engel de Ruijterstraat 
De zorg dat het eenzijdige fietspad wordt gebruikt door spookrijders wordt door ons gedeeld en is 
ook in de klankbordgroep uitgebreid besproken. Voor het Platform Gehandicapten was dit punt ook 
aanleiding om zich niet achter variant 6 Breukelerbrug te kunnen scharen. 
In de varianten 2 en 3 met resp.een kort en lang fietspad langs Daslook, was om die reden het 
enkelzijdig fietspad tussen de rotonde Straatweg en de Engel de Ruijterstraat ook verdwenen. Bij de 
verdere beoordeling (value engineering) zijn deze varianten afgevallen, De belangrijkste redenen 
daarvoor waren: nog meer fietsverkeer door de wijken en vooral het aspect dat een zeer goede 
bewegwijzering is vereist. Fietsers vanaf de Straatweg zouden al bij de Willink van Collenstraat 
(vanuit het noorden) of de Stinzenlaan (vanuit het zuiden) erop gewezen moeten worden dat daar de 
fietsroute naar het station begint. Voor fietsers is dit zeer onlogisch. De kans is groot dat zij de 
verwijzing zelfs geheel over het hoofd zien en doorrijden naar de rotonde, waar zij dan omtdekken 
dat er helemaal geen fietspad is. 
Deze bezwaren werden door de klankbordgroep zwaarder gewogen dan het risico van het 
spookrijden. Dit moet/kan worden voorkomen door duidelijk aan te geven (via inrichting, belijning, 
bebording en bewegwijzering dat fietsers komende vanaf de Breukelerbrug linksaf de Engel de 
Ruijterstraat in moeten slaan. 
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Bij variant 1 en 3 van de Engel de Ruijterstraat kan dit het beste worden gerealiseerd. De 
voorkeursvariant (variant 2 Engel de Ruijterstraat) beantwoordt het minst aan de deze vraag. 
Zoals aangegeven in de paragraaf “Fietsstraat” is de politie echter niet gecharmeerd van de schuine 
oversteek van het eenzijdige fietspad.  

                                    
    Figuur 7     Aansluiting op eenzijdig fietspad bij variant 1  Figuur 8  Aansluiting op eenzijdig fietspad bij variant 2 
 
Conclusie:  
Een fietspad langs de Brugoprit tussen de rotonde Straatweg en de Engel de Ruijterstraat is 
gewenst, waarbij, om spookrijden te voorkomen, de aansluiting het beste vorm gegeven kan worden 
bij de variant met een tweezijdige fietspad langs de Engel de Ruijterstaat.  
 

E. Voorstel heer Bon 
 

De heer Bon, woonachtig op de Poeldijk nr. 3, heeft ingesproken op de commissievergadering 
Fysiek Domein van 10 maart 2015. Hierbij heeft hij een 7e variant ingediend voor de herinrichting van 
de Brugoprit. Het voorstel van de heer Bon omvat de volgende zeven elementen, nader aangegeven 
op de door hem vervaardigde schetsen (figuren 9 en 10): 

1. Doortrekken vrijliggend fietspad langs de Engel de Ruijterstraat tot aan de Poeldijk; 
2. Inrichten kruising Engel de Ruijterstraat tot “rotonde”; 
3. Opheffen eenzijdig fietspad tussen de Straatweg en Engel de Ruijterstraat; 
4. Plaatsen nieuwe trap bij tunneltje Broeckland aan de andere zijde van het fietspad; 
5. Aanleg tweezijdig fietspad langs de Straatweg tussen rotonde Brugoprit en J.E. Boutstraat; 
6. Aanbrengen verhoogde oversteek voor fietsers op de Straatweg t.h.v. J.E. Boutstraat 
7. Opheffen eenzijdig fietspad langs de Straatweg ter hoogte van de rotonde Brugoprit. 

                      
                     Figuur 9, situatie Engel de Ruijterstraat           Figuur 10, situatie Straatweg   
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Ad 1:  Doortrekken vrijliggend fietspad langs de Engel de Ruijterstraat tot aan de Poeldijk. 
In paragraaf B, fietsstraat Engel de Ruijterstraat, is dit onderdeel van het voorstel van de heer Bon al 
uitgebreid beschreven. 
 
Ad 2: Inrichten kruising Engel de Ruijterstraat tot “rotonde” 
De heer Bon stelt voor de kruising Engel de Ruijterstraat om te vormen tot rotonde, waarop alle 
wegen uitkomen. De fietsers worden geacht via de buitenring op de rotonde te rijden.  
Het idee van de heer Bon is op zich goed. In de praktijk zal, door het ontbreken van een verhoogd 
middeneiland, de rotonde niet of nauwelijks functioneren. De fietsers kiezen de kortste weg 
(rechtdoor over de rotonde), waarbij vooral de in figuur 11 met “B” aangegeven rijrichting gevaarlijk 
en problematisch is. Dit zijn de fietsers die, komende vanaf de Brugoprit het fietspad naar 
Broeckland in willen rijden. Figuur 6  (paragraaf C) biedt voor deze fietsers een betere oplossing.   
Voor het maken van een rotonde met verhoogd middeneiland, waarbij de genoemde bezwaren 
grotendeels wegvallen, ontbreekt ter plaatse de ruimte. 

                                               
                                              Figuur 11 “rotonde Engel de Ruijterstraat – Poeldijk 
 
Conclusie:  
Een inrichting van de kruising Engel de Ruijterstraat- Poeldijk tot “rotonde” leidt niet tot een 
verkeersveilige oplossing.  
 
 
Ad 3. Opheffen eenzijdig fietspad tussen de Straatweg en Engel de Ruijterstraat. 
In paragraaf D, eenzijdig fietspad, is dit voorstel van de heer Bon al uitgebreid beschreven. 
 
Ad 4. Plaatsen nieuwe trap bij tunneltje Broeckland aan de andere zijde van het fietspad. 
 
De heer Bon stelt voor om de trap aan de zijde van 
Broeckland aan de andere kant van het fietspad te 
plaatsen, aan de kant van het voetpad. 
In het basisontwerp lag de brug ook aan die kant. 
De bewoners van de nabij gelegen woningen 
Daslook 51 hadden hiertegen ernstige bezwaren. 
Zij vrezen overlast (hangjongeren). Om aan dit 
bezwaar tegemoet te komen, wordt, met volledige 
instemming van de klankbordgroep, de trap aan de 
andere kant van het fietspad te geplaatst. (Zie ook 
raadsvoorstel kanttekening 2). 

 
               Figuur 12, trap zijde Broeckland 

 
Conclusie:  
Plaatsing van de trap naar de andere zijde van het fietspad is in strijd met gemaakte afspraken. 
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Ad 5/6/7. Aanleg tweezijdig fietspad tussen rotonde Brugoprit en  J.E. Boutstraat. 
 
 
De heer Bon stelt voor het tweezijdige fietspad langs Broeckland voorbij 
de rotonde Brugoprit door te trekken tot aan de Jan Evertse Boutstraat 
(5). Het bestaande fietspad over de rotonde langs de oostzijde van de 
Straatweg (7) vervalt in zijn voorstel. De kruising Straatweg- Jan Evertse 
Boutstraat wordt in het plan van de heer Bon verhoogd uitgevoerd om 
hier de fietsers veilig te kunnen laten oversteken (6). 
Met deze aanvulling wordt, volgens de heer Bon het enkelzijdige fietspad 
langs de Brugoprit (3) overbodig. 
  
 
Nut en noodzaak 
Het nut en noodzaak van het fietspad worden in twijfel getrokken. Slechts een klein aantal fietsers, 
dat vanaf het fietspad langs Broeckland bij de rotonde aankomt, slaat verderop linksaf de J.E. 
Boutstraat in. De vele tientallen scholieren naar Broklede doen dat pas veel later, bij de Nassaustraat 
of de Heijcoplaan. De meeste scholieren naar het Broecklandcollege zijn al bij de Stinzenlaan 
afgeslagen en rijden via Anemoon, Daslook en tunneltje Broeckland naar hun school. Dit zal ook in 
de nieuwe situatie het geval zijn. 
 
Verkeerveiligheid: 
De fietsers komen vanaf het fietspad langs Broeckland steken de Straatweg nu over voor de rotonde 
Brugoprit. In het plan van de heer Bon vervalt deze oversteek en worden deze fietsers over de in 
twee richtingen bereden oversteek van de Brugoprit geleid. Deze oversteek wordt door de fietsers 
over het algemeen als “gevaarlijk” bestempeld, vooral vanwege het feit dat het hier gaat om een 
dubbele oversteek (rijbaan en bypass) en dat, komende vanuit het noorden, deze oversteek door de 
automobilisten pas in een laat stadium wordt opgemerkt. De fietsers moeten, wanneer zij na de Jan 
Evertse Boutstraat hun weg vervolgen langs de Straatweg, ter hoogte van de Jan Evertse Boutstraat 
oversteken naar de andere kant van de weg. In de praktijk zullen zij dit schuin doen.  Automobilisten 
verwachten dat niet en voor fietsers is het moeilijk te zien wat er schuin achter hen aankomt. 
Ook wanneer dit kruispunt als pleindrempel wordt ingericht (voorstel heer Bon), leidt dit tot 
gevaarlijke situaties.  
 
Ruimtebeslag: 
De minimale breedte voor een fietspad in twee richtingen is 3.00 meter. Deze breedte is in de bocht 
bij het voormalige parochiehuis en ter hoogte van de Pauluskerk maar net beschikbaar. Om een 
tweezijdig fietspad hier te kunnen realiseren moet het trottoir geheel of vrijwel geheel verdwijnen.  

                                
           Figuur 13, situatie bij voormalige Parochiehuis         Figuur 14, situatie bij Pauluskerk  
 
De heer Bon erkent het probleem van het ruimtebeslag met de opmerking “aan de noordkant van de 
rotonde in de Straatweg zal iets geschoven moeten worden met de autorijbanen, maar dit is ook 
zeker uitvoerbaar”.  
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Eigendom: 
Om het tweezijdige fietspad tussen de rotonde en de Jan Evertse Boutstraat te kunnen realiseren 
dient overeenstemming te worden bereikt met de direct aanwonenden, omdat de voor de aanleg 
benodigde gronden veelal bij hen in eigendom zijn (zie onderstaande schetsen). 

       
                                                                      Figuur 15 t/m 17: eigendommen derden. 
Verkeershinder: 
In het plan voor de verbetering van de langzaam verkeersroute Breukelerbrug beperkt de 
verkeershinder zich tot de Brugoprit. Wanneer het tweezijdig fietspad wordt doorgetrokken tot aan de 
Jan Evertse Boutstraat zal, zeker als de wegas verschoven moet worden om ruimte te maken, ook 
een gedeeltelijke of volledige stremming van de Straatweg ter plaatse inhouden. Tijdens de 
stremming van de Brugoprit mogen op de omleidingroute geen werkzaamheden plaatsvinden. Dit 
zou betekenen dat de werkzaamheden buiten de vakantieperiode moeten geschieden, met alle 
“ellende” voor het verkeer van dien. 
 
Kosten; uitvoerbaarheid: 
In zijn inleiding stelt de heer Bon dat zijn plan “goedkoper is dan variant 1 (voorkeursvariant) en 
absoluut uitvoerbaar” 
Het plan is inderdaad uitvoerbaar, maar er hangt een flink prijskaartje aan. In paragraaf A is al 
aangegeven dat de meerkosten voor een tweezijdig fietspad langs de Engel de Ruijterstraat € 
45.000,-- bedragen excl. eventuele kosten voor het verleggen van kabels en leidingen. De 
meerkosten voor het aanpassen van de kruising Engel de Ruijterstraat/ Poeldijk worden, gerelateerd 
aan het grotere oppervlak geraamd op € 35.000,--. Met de aanpassing van het profiel op de 
Straatweg is, buiten eventuele kosten van grondaankoop en verleggen kabels en leidingen, een 
bedrag gemoeid van minimaal € 200.000,--, afhankelijk van de maat van verschuiving van de as van 
de Straatweg.  
 
Conclusie:  
Het tweezijdige fietspad tussen de rotonde Straatweg en de J.E. Boutstraat biedt slechts voor een 
zeer beperkte groep fietsers een voordeel ten opzichte van de huidige route en is minder veilig.  
Het belangrijkste knelpunt vanuit verkeersveiligheid is de schuine oversteek over de kruising J.E. 
Boutstraat/ Straatweg, ook als deze kruising een pleindrempel wordt. 
Het voorstel van de heer Bon is uitvoerbaar, maar gelet op de benodigde verschuiving van de 
rijstroken ten noorden van de rotonde hangt hier en flink prijskaartje aan. 
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