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Verslag en foto rapportage. 

Vanaf de noordkant.  Vanaf de zuidkant. 

Ieder paars blokje geeft een vrachtwagen weer. 
Ieder paarsblokje is een conflict. 
Iedere vrachtwagen zal zowel vooruit als achteruit rijden. 
De meeste conflicten komen iedere uur terug en soms vaker, op werkdagen. 

Vanaf de noordkant. Vanaf de zuidkant. 



 
Op de touwslagerslaan passen geen 2 vrachtwagens. Er moet zoal gewacht worden op de kuipersweg voor dat de 
volgende auto kan lossen. Deze moeten ook altijd achteruit de kruising op. 
Aan de westkant is de Peugeot dealer zijn inrit kwijt 
Tevens is er een conflict met Aware met het indraaien. Let op de fietsers. 
 

   
Aware heeft een eigen terrein. Om te draaien. Eigenlijk is het ook grond van de buurman die erbij is gekomen. 
En zijn diverse parkeerplaatsen kwijt. 
Maar op het eigenterrein is niet genoeg ruimte voor de juiste draaicirkel. 
Aan de oostkant is Intersport een eigen laad en los plaats kwijt. 
Kruispunt West en Oost achteruit de kruising op. 
Voor de gebouwen 25 is er geen ruimte voor draairuimte. 
Let op de fietsers. 



    
Op Barwoutswaarder is er geen draairuimte. 
Vrachtwagens moeten achteruit. Dit geld ook voor de vuilniswagen. 
Hier rijden ook fietsers met grote snelheid van de helling. 
 

    
Knooppunt Barwoutswaarder en Kuipersweg. 
Dat wordt het draai kruispunt. 
Sommige chauffeurs zullen het bord verboden voor vrachtwagens niet zien. Het wordt daar zeker drukker met 
vrachtverkeer. Voor de fietsers extra opletten. 
Rechter foto geeft een beeld richting de brug. De vuilniswagen moet daar altijd achteruit in. 
 



     
Tankstation raakt ook grond kwijt. Daar past zoal niet meer de tankwagen. Daarbij komt nog de bezoekers voor het 
tanken. Tijdens het wachten, wordt het fietspad geblokkeerd, moeten de fietsers maar over de weg fietsen. 
 

 
Beeld voor de fietsers richting molenvliet. Let op de vrachtwagens kunnen je niet zien als ze achteruitrijden. 



 

    
Vanaf de gemeentewerf. Vuilniswagen moet 150 meter achteruitrijden. Let op in de wintermaanden, dan is het 
slecht zicht. En langs de weg mogen ook auto’s parkeren.  
Let op fietsers, er kunnen ook vrachtauto’s vanaf de andere kant komen.   
Personen auto’s moeten natuurlijk ook keren. Ik hoop dat de fietsers niet te hard van de helling af komen. 
 

 
Wegens de hellingbaan is er ook geen draaipunt aan de westkant voor de Rembrandtbrug. 
Bij een fietstunnel is dat geen probleem als deze op de juiste manier wordt aangebracht. 



Er valt nog meer te vertellen. Ik hou het dan bij dit korte verslag. 

Ik hoop dat er de juiste oplossingen komen voor de ondernemers.  
En voor Dorpsplatvorm Rijnoevers ook de veiligheid word gegarandeerd. 
En op ieder kruispunt niet de fietsers vergeten. 

Vriendelijke 
groet,  [naam] 


