
   
Verkeerssituatie fietspad, wandelpromenade De Boulevard 
 
Naar aanleiding van het artikel in BN de Stem van 21 
september 2018 over een verkeersonveilige situatie 
op het fietspad langs de Boulevard wil de 
Fietsersbond u graag haar visie geven. 
 
De Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom is heel blij 
dat vanuit de politiek en bewoners een onveilige 
verkeersomstandigheid nadrukkelijk onder de 
aandacht gebracht wordt. Dit kan als goed voorbeeld 
dienen voor alle politieke partijen en 
belangengroepen voor andere situaties. 
 
De Fietsersbond heeft een analyse gemaakt van de 
situatie. De volgende onderwerpen komen aan bod: 
- De infrastructuur voor fietsen 
- Snelheden op het fietspad 
- De oorzaken  
- Aanbevelingen 
 
 
Infrastructuur voor fietsen 
Infrastructureel is het betreffende fietspad langs de Binnenschelde bedoeld als  
- Dé verbinding voor fietsers tussen de Bergse Plaat en de binnenstad (zie bijlage 1). 
- De verbinding voor fietsers tussen de Bergse Plaat en de Zeeland en het Havenkwartier (zie 

bijlage 2). 
- Een zeer belangrijk gedeelte van een recreatieve en toeristische route. Voor het merendeel 

ontleent de horeca op dit deel van de Boulevard hier het bestaansrecht van de ondernemingen aan 
(zie bijlage 3). 

Daarnaast is er een twee richtingen fietspad aan de oostzijde van De Boulevard (zie bijlage 4). 
 
Samengevat is het fietspad aan de westzijde van De Boulevard voor bewoners van De Plaat de 
belangrijkste verbinding naar de binnenstad, De Zeeland en het Havenkwartier. Ook voor de vele 
recreatieve fietsers is dit fietspad van groot belang. 
 
 
Snelheden op het fietspad 
• Fietsers 

De ene fietser heeft een betere conditie dan de andere fietser. Niet alleen dat is van invloed op de 
kruissnelheid, ook de soort fiets, de weersomstandigheden en de leeftijd en het gewicht van de 
fietser zijn van invloed. Snelheden van zeer goed getrainde wielrenners worden buiten 
beschouwing gelaten. Onderzoek geeft per soort fiets de volgende snelheidsintervallen: 
- Stadsfiets: 12 – 20 km/u, gemiddeld 16 km/u 
- Sportieve fiets: 15 – 23 km/u, gemiddeld 19 km/u 
- Elektrische fiets: 17 - 25 km/u, gemiddeld 21 km/u 
- Racefiets: 21 - 29 km/u, gemiddeld 25 km/u 
De snelheid van een fietser zijn in relatie tot het reactievermogen, de kwaliteit van de remmen en 
het verkeersoverzicht ter plekke bepalend voor de veiligheid. Van fietsers wordt anticiperend 
gedrag verwacht. In de praktijk blijkt dat het merendeel van fietsers dit gedrag vertoont. 
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• Snorscooters / snorbrommers 
Op het betreffende fietspad worden ook snorscooters/snorbrommers (blauw kenteken) toegelaten. 
Volgens de regels mogen deze voertuigen maximaal 25 km/u rijden. De praktijk is anders. Het 
merendeel kan harder rijden dan 25 km/u Bij controle op een rollerbank wordt 30 km nog net 
toegestaan. Vaak kan er veel harder dan 25 km/u mee gereden worden. De instelling van de 
snelheidslimiet is vaak onjuist of omzeild.  

 
 
Oorzaken 
1. Wandelpromenade ongewenst onderbroken 
 

 
 

De wandelpromenade wordt door het terras van het Strandhuys ongewenst onderbroken. Als 
gevolg daarvan vervolgen doorgaande voetgangers, mensen met een visuele beperking, met een 
rollator, rolstoel of kinderwagen vaak hun weg over het drukke fietspad. Geheel ongevaarlijk is dit 
niet. Veel wandelaars willen niet graag door een terras heen lopen.  
Voor bezoekers van de terrassen die naar het hoofdgebouw willen is het overzicht op het fietspad 
vanwege het terras en de daarbij behorende objecten minder goed. Ook voor overstekende obers 
is dat het geval. 
Naderende fietsers hebben een minder goed zicht op voetgangers die aan de andere kant van het 
terras het fietspad opkomen en ook op overstekende voetgangers. 

 
2. Fietspad verbod voor gele kentekens 

Brommers, scooters en speed pedelecs zijn niet toegestaan op het fietspad. Deze voertuigen met 
een gele kentekenplaat horen op de rijbaan te rijden. Binnen de bebouwde kom is de 
maximumsnelheid van deze voertuigen 40 km/u op de rijbaan en op een brommer-/fietspad 30 
km/u. 
Ondanks het verbod rijden veel van deze voertuigen over het betreffende fietspad en dan ook nog 
met een veel te hoge snelheid. 

 



3. Te hoge snelheden op het fietspad 
• Snorscooters en snorbrommers 

Snorscooters en snorbrommers met een blauw kenteken zijn wel toegestaan op het betreffende 
fietspad. Het is bekend dat het merendeel van deze snorscooters en snorbrommers ondanks de 
(afgestelde) maximumsnelheid van 25 km/u veel harder kunnen rijden. Ook passen deze 
verkeersdeelnemers zich minder goed aan aan de verkeersomstandigheden. Verder is bekend 
dat deze voertuigen zeer vervuilend zijn omdat ze relatief veel fijnstof produceren. Daarnaast is 
het lawaai dat ze produceren ongewenst in dit aangename verblijfsgebied.  
Als er een regime fietser te gast ingevoerd wordt, blijft dit probleem! 

• Fietsers 
Bij drukte zijn hoge fietssnelheden niet gewenst. Bestuurders van stadsfietsen, sportieve fietsen 
en elektrische fietsen houden bijna allemaal rekening met de drukte. Daarvoor is wel een goed 
verkeersoverzicht gewenst. Voor wielrenners is dit pad bij drukte niet geschikt voor hoge 
snelheidsactiviteiten. 

 
 
Aanbevelingen 
- Verwijder het terras op de wandelpromenade. Indien dit niet haalbaar blijkt, verplaats dit terras 

richting Binnenschelde en zorg voor een vrije loopstrook van minstens 150 cm breed die tegen het 
fietspad ligt (gemeente en horecaondernemer). 

- Beperk het oversteken van horecapersoneel (horecaondernemers). 
- Stel een verbod in voor snorbrommers en snorscooters op het betreffende deel van het fietspad. 

Medio 2019 komt er nieuwe wetgeving die dit mogelijk maakt (gemeente). In bijlage 5 worden 
mogelijke routes voor snorscooters en snorbrommers weergegeven. Het is ook denkbaar dat 
snorfietsers en snorbrommers naar de rijbaan verwezen gaan worden. 

- Handhaaf op het ten onrechte gebruik van het fietspad door brommers en scooters met een geel 
kenteken (gemeente, politie).  

- Herstel te zijner tijd het fietspad aan de oostzijde van De Boulevard (gemeente). 
 
 
De Fietsersbond vindt het jammer dat ze niet betrokken is in de kwestie. Er zijn immers ook grote 
belangen van fietsers in het geding. Bovendien kan gebruik gemaakt worden van de kennis en 
ervaring van de Fietsersbond.  
De Fietsersbond rekent erop dat er een adequate oplossing tot stand gebracht wordt waarin de 
belangen van alle betrokkenen evenwichtig afgewogen zijn. 
 
 
Bergen op Zoom 26 september 2018 
 
Namens de Fietsersbond, afdeling Bergen op Zoom, 
Piet C. Bruys, voorzitter 
 
  



Bijlage 1: Fietsinfrastructuur, voorkeurroute Bergse Plaat - Binnenstad 
 

 
 
Fietsers kiezen in het algemeen hun routes in volgorde van de volgende aspecten: directheid (afstand, 
tijd en snelheid), comfort, beleving en veiligheid. 
Dit traject Bergse Plaat – Binnenstad wordt qua directheid, comfort en beleving als positief ervaren. 
 
 



Bijlage 2: Fietsinfrastructuur, route Bergse Plaat – De Zeeland, Havenkwartier

 
 
Bijlage 3: Fietsinfrastructuur, recreatieve fietsroute 

 
  



Bijlage 4: Fietsinfrastructuur, alternatieve fietsroute Bergse Plaat - Binnenstad 
 

 
 
Dit alternatieve traject Bergse Plaat – Binnenstad wordt qua directheid als positief ervaren. Echter qua 
comfort negatief vanwege de slechte staat van het fietspad (wortelopdruk). Als het gaat om de 
beleving wordt er ook een vergelijking gemaakt met de andere optie. In dit geval is de beleving 
neutraal.  
  



Bijlage 5: Verbod snorscooters en snorbrommers en routes 
 

 
 

 
 


