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Kenmerken advies:
Naam dossier:
Neerijnen, Dorpsplan
Locatie:
Het dorp Neerijnen in de gemeente Westbetuwe
Datum uitgifte advies:
Februari 2021

Rol Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die van mening is dat iedereen veilig over
straat moet kunnen. Verkeersonveiligheid, objectief en subjectief, zorgt ervoor dat dit niet voor alle
weggebruikers is weggelegd. Veilig Verkeer Nederland wil de burger, die geconfronteerd wordt met
verkeersonveiligheid, en daardoor in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, ondersteunen. Daarin
nemen wij een bemiddelende rol.
Met andere woorden: Veilig Verkeer Nederland geeft melders en vrijwilligers handvatten over hoe ze
de verkeersonveilige situatie kunnen aanpakken en hoe ze verkeersveiligheid in het algemeen kunnen
verbeteren.

Algemeen
Veilig Verkeer Nederland beoordeelt situaties op verkeersveiligheidsaspecten. Alle andere factoren,
zoals ruimtelijke ordening, financiën e.d., worden – voor zover deze geen directe invloed hebben op
de verkeersveiligheid – niet meegewogen;
 Aan de adviezen die door Veilig Verkeer Nederland worden uitgebracht zijn geen kosten
verbonden;
 Adviezen zijn onafhankelijk en onpartijdig. De enige toetsing is de algemene
verkeersveiligheid;
 Aan de adviezen die door Veilig Verkeer Nederland worden uitgebracht kunnen geen rechten
worden ontleend;
 Uitgangpunt van de advisering vormt de verkeersveiligheidsvisie “Duurzaam Veilig” en de
daaruit volgende ontwerprichtlijnen.
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Situatie
Ten oosten van Waardenburg en direct ten noorden van de rivier de Waal ligt het kleine dorp
Neerijnen (160 inwoners in het dorp, ca 300 inwoners in het grote buitengebied). Neerijnen is bekend
om een aantal prachtige bezienswaardigheden, zoals het huis Neerijnen en kasteel Waardenburg, de
kerk, het Stroomhuis, de prachtige tuinen en landgoederen, en de uiterwaarden van de Waal. Deze
trekken veel toeristen aan, van voetgangers en fietsers tot dagjesmensen die per auto en ook per
touringcar langskomen.

Fig. 1. Huis Neerijnen, de uiterwaarden van de Waal en de NH-kerk van Neerijnen; een deel van het
moois dat in Neerijnen te bewonderen valt. De vele bezoekers, met name die per auto komen, zorgen
ook voor overlast.
Tot voor kort bevond zich in Neerijnen het gemeentehuis (in huis Neerijnen), maar door gemeentelijke
samenvoeging tot WestBetuwe is deze functie hier komen te vervallen.
Neerijnen heeft een soort buitenring (Kaalakkerstraat - Zwaluwestraat - 2e Tieflaarsestraat Repelsestraat), waar het doorgaande verkeer in de regel gebruik van maakt. Om bij de
bezienswaardigheden (en de woningen) te komen, maken auto, fiets en voetganger gebruik van de
Van Pallandtweg en de Voorstraat - Waalbandijk.

Fig. 2. Overzicht Neerijnen.
De bewoners maken zich veel zorgen om de verkeersveiligheid met name op de Van Pallandtweg,
maar ook op de Voorstraat en de Waalbandijk. Zij hebben deze zorgen kenbaar gemaakt aan de
gemeente, vooralsnog zonder concreet resultaat. Daarom hebben de bewoners van het dorp
Neerijnen VVN hierover om advies gevraagd.
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Probleemstelling
Wat zijn de verkeersonveilige plekken in het dorp Neerijnen en hoe kan de situatie voor met name
voetgangers en fietsers verbeterd worden?

Probleemanalyse
Intensiteit en snelheid
Er zijn geen verkeerstellingen beschikbaar, daarom wordt volstaan met een omschrijving. Het
meerendeel van het jaar is het in het dorp vrij rustig, met hoofdzakelijk bestemmingsverkeer en enig
toeristisch verkeer: wandelaars met bestemming de landgoederen van kasteel Waardenburg en
Neerijnen. Op mooie weekenddagen en in het zomerseizoen wordt het veel drukker in het dorp met
bezoekers die willen wandelen of bezichtigen (en dus parkeren). Maar het wordt ook drukker met
fietsers, auto’s en motoren die een toertocht maken en Neerijnen aandoen.
Incidenteel doen zich excessen voor: De lange rechte stukken van de Van Pallandtweg (zie fig 2)
zonder snelheidsremmers lenen zich goed voor race-wedstrijdjes, zoals in januari weer gebeurde.
Ongevallen
Afgezien van een noodlottig ongeval met een autobestuurder die onwel werd, zijn er geen ernstige
ongevallen geregistreerd. Wel wordt melding gemaakt van onveiligheid voor voetgangers, die over de
weg moeten lopen, waar deels nog een maximumsnelheid van 50 km/h geldt. Dit levert voor
voetgangers gevaar op wanneer twee auto’s elkaar moeten passeren, maar ook bij geparkeerde
auto’s op de Van Pallandtweg, waar voetgangers de smallere rijbaan met auto’s en fietsers delen.
Van Pallandtweg
De ongevalskans is ook groot op de plekken waar voetgangers uit het landgoed van kasteel
Waardenburg de Van Pallandtweg op lopen of oversteken (fig 3). Als daar dan ook auto’s geparkeerd
staan, kunnen zich plotseling ernstige conflicten voordoen. Het is van belang om hier de snelheid
terug te brengen en om meer zicht tussen de voetgangers en de bestuurders te krijgen (versmalling).

Fig. 3. Een voorbeeld van een plek waar voetgangers (en soms fietsers) de Van Pallandtweg op
komen of oversteken. Bij drukte wordt aan alle vier de kanten geparkeerd (ook rechtsvoor), wat deze
locatie op die dagen kritiek maakt. Men mag hier zelfs nog 50 km/h rijden…
Een ander punt waar zich conflicten voordoen is de kruising Van Pallandtweg – Voorstraat, bij de
kerk. Met name het zicht vanaf de Voorstraat op verkeer van rechts is beperkt. Bestuurders die net de
steile helling van de Waaldijk afgereden zijn, houden vaak geen rekening met verkeer van rechts.
De kruising Van Pallandtweg – Achterstraat zou ook als plateau vormgegeven moeten worden,
waarbij het kruisingsoppervlak aanzienlijk kleiner gemaakt kan worden. Grote voertuigen of
aanhangers kunnen op een kleinere kruising nog prima passeren.
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Ter hoogte van de basisschool aan de Van Pallandtweg bevindt zich een versmalling, die tijdens
het halen en brengen ervoor zorgt dat schoolkinderen veilig de weg kunnen oversteken. Helaas
ontbreekt goede snelheidsremming buiten haal- en brengtijden. In het verleden heeft hier een felle
drempel in klinkers gelegen, die het nadeel had dat er bij elke passerende auto geluids- en
trillingsoverlast in de klaslokalen was. Asfaltplateaus kennen dit probleem nauwelijks.
Zeer verontrustend is het 50 km-regime op de Van Pallandtweg, zonder snelheidsremmende
maatregelen (ook niet op het korte deel waar 30 km/h geldt). Er wordt half op de rijbaan geparkeerd,
fietsers rijden op de rijbaan, en er lopen vaak ook voetgangers overheen. Tijdens drukke tijden komt
het dan voor en is het zelfs legaal dat autobestuurders en motorfietsen met gevaarlijk hoge snelheid
door het dorp rijden. De auto zou meer te gast moeten zijn in Neerijnen. Het is van groot belang dat
de gehele Van Pallandtweg 30 km-zone wordt en ook wordt ingericht met snelheidsremmende
maatregelen (30 km-plateaus) op logische plekken en op regelmatige afstand. De maatvoering zou
zodanig moeten zijn dat de snelheid van motorvoertuigen niet veel boven de 30km/h uitkomt. Het
nieuwe plateau bij het Stroomhuis helpt wel de snelheid te drukken, maar heeft vrij flauwe hellingen.
Het beste is om deze snelheidsremmers zo veel mogelijk te plaatsen bij zijstraten of op plekken waar
voetgangers of fietsers de rijbaan op kunnen komen. In fig 4 zijn deze plekken weergegeven.

Fig. 4. Lokaties op de Van Pallandtweg (en Voorstraat) waar aangeraden wordt snelheidsremming toe
te passen, door middel van 30 km-plateaus. Door zo veel mogelijk aan te sluiten op logische plekken
(zie fig 3), wordt de snelheidsremming door bestuurders als vanzelfprekend ervaren. Waar sprake is
van kruisend langzaam verkeer worden versmallingen aangeraden.
Aandacht wordt ook gevraagd voor de asfaltranden van de Van Pallandtweg. Deze zijn op veel
plekken hoog en steil, hetgeen kan leiden tot ernstige valpartijen door fietsers. De fietsers worden
door tegemoetkomend autoverkeer vaak gedwongen naar de rand van de weg te bewegen. Het zou
goed zijn om de berm meer vergevingsgezind te maken, conform CROW-richtlijnen.
Tenslotte zou voor de kern van Neerijnen (Van Pallandtweg, Voorstraat en Waalbandijk) een
beperking voor vrachtverkeer op zijn plaats zijn (of een lengtebeperking zoals al in de Voorstraat
geldt), in verband met de verkeersveiligheid, en door de krappe bochten aan de uiteinden van de
Voorstraat. Met bovengenoemde maatregelen wordt de route door het dorp voor vrachtverkeer zeer
onaantrekkelijk.
Buitenring
Op de flauw slingerende buitenring rond Neerijnen (Kaalakkerstraat - Zwaluwestraat - 2e
Tieflaarsestraat – Repelsestraat) zijn op de kruispunten flauwe plateaus aangebracht en er geldt een
maximumsnelheid van 60 km/h (moet enigszins overbodige bebording). In de praktijk wordt deze
snelheid vaak overtreden, terwijl de situatie, met fietsers (en een enkele voetganger) op de rijbaan,
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juist vraagt om een lagere snelheid. Op zijn minst zouden er, conform de landelijke CROW-richtlijn,
elke 150 à 200m snelheidsremmende voorzieningen moeten komen.
Er rijdt hier nog vrij veel regionaal vrachtverkeer, dat onveiligheid brent voor het langzame verkeer.
Bekeken zou moeten worden of een deel van dit vrachtverkeer via A15/buitenring Est kan rijden.
Repelsestraat
Nabij de kruising Repelsestraat – Van Pallandtweg
is het plan om de bestaande slinger in de weg te
vervangen voor een alternatieve oplossing.
Aangeraden wordt om de advies-snelheid van
30km/h om te zetten in een formele 30km-zone,
inclusief het gedeelte van de Repelsestraat tot en
met de aantakking vanaf de Waalbandijk (fig. 6).
Er staan hier redelijk veel huizen langs de weg, en
bovendien komen hier fietsers en voetgangers
samen. Een en ander kan goed samengaan met
het geplande fietspad langs de Repensestraat.
Aangeraden wordt dus om in plaats van de slinger
een goede 30 km-poort te maken met plateau. Ter
hoogte van het solitaire fietspad (richting Estse
Omloop) zou ook een plateau kunnen komen, zo
mogelijk met een versmalling, die de oversteek
beveiligt, verkort en vereenvoudigt (zie fig. 5). Ook
is het hier raadzaam de voetgangers vanaf de Van
Pallandtweg richting fietspad en voor het ‘rondje
Neerijnen’een eigen pad in de berm te geven (zie
fig 5). Nu moeten zij op dit relatief drukke punt
over straat lopen.
Fig. 5. Plateau met versmalling bij het fietspad
richting Estse Omloop (rood), en inpassing van
voetpad in de berm (groen). Ten noorden van
deze kruising komt de komgrens, inclusief een
remmend plateau.
Komgrens en 30 km-zone Neerijnen
Zoals hierboven al aangegeven wordt voorgesteld de 30 km-zone en daarmee ook de
verkeerskundige komgrens van Neerijnen uit te breiden (zie fig 6). Dit uitsluitend in combinatie met
snelheidsremmende maatregelen, passend in het dorpsgezicht van Neerijnen, en die de
verkeersveiligheid voor dorpsbewoners en bezoekend fiets- en wandelverkeer vergroten. Bovendien
zorgt een dergelijke inrichting voor een aanzienlijk aangenamer verblijfsklimaat.

Fig. 6. Voorstel uitbreiding 30 km-zone (en verkeerskundige komgrens) Neerijnen.
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Bijzonder is misschien de uitbreiding van de kom in de Repelsestraat, maar juist door deze toevoeging
worden alle belangrijke routes, waar fietsverkeer en voetgangersverkeer met autoverkeer kruisen, in
de 30 km-zone opgenomen. De autobestuurder wordt zo ook extra alert voor het gegeven dat uit
meerdere hoeken weggebruikers te verwachten zijn. Doorgaand verkeer dient hier dus enkele
honderden meters in te houden (nu al deels een adviessnelheid).
Waalbandijk
In het kader van de dijkversterking zullen op de Waalbandijk bij Neerijnen aanvullende enkele
plateaus worden aangebracht, die het aanwezige 30 km-regiem versterken en extra veiligheid bieden
aan het langzaam verkeer.
Bij de T-kruising van de Waalbandijk met de aantakking richting Repensestraat wordt aangeraden de
Waalbandijk vanuit Neerijnen haaks aan te sluiten en de route vanuit Ophemert ‘rechtdoor’ te laten
lopen richting Repensestraat (vergelijk Waalbandijk – Molenstraat in Ophemert). Dit om autoverkeer
zo veel mogelijk via de Repensestraat te geleiden.

Standpunt wegbeheerder
De verkeerskundige van de gemeente West Betuwe geeft aan dat Neerijnen een verblijfsgebied is dat
als zodanig eigenlijk niet goed is vormgegeven. Er is geen fysieke snelheidsremming, die vooral
ontbreekt op punten waar meerdere stromen samenkomen. Het is ook opmerkelijk dat op een deel
van de Van Pallandtweg nog 50 km/h geldt, terwijl hier op de weg geparkeerd wordt, en fietsers en
voetgangers ook van de weg gebruik maken.
Neerijnen is, net als Heukelum en Asperen, een dorp dat veel toeristisch verkeer trekt, en hier met
goed weer door wordt ‘overspoeld’. De vraag is of je voor de 20 à 30 echt drukke dagen de hele
infrastructuur moet inrichten, inclusief grote parkeerterreinen, die nooit groot genoeg zijn.
Momenteel ontbreekt het de gemeente Westbetuwe aan middelen om Neerijnen goed als
verblijfsgebied in te richten. Als dit er wel zou zijn, zouden plateaus (zoals bij het Stroomhuis) een
geschikte maatregel kunnen zijn. En daar waar paden voor langzaam verkeer op de weg uitkomen,
kan mogelijk een versmalling op een plateau worden ingepast en aan weerszijden extra ruimte
gecreëerd voor zicht tussen fietsers/voetgangers en autobestuurders. Gestreefd moet worden naar
een v85 van hooguit 35 km/h.
Er is alleen budget om de situatie op de Repelsestraat ten noorden van de Van Pallandtweg aan te
pakken. Hiervoor is onlangs geld van het Rijk beschikbaar gekomen.
In 2019 is in samenspraak met bewoners een flinke opruim-actie van borden geweest, wat ten goede
komt aan het dorpsgezicht.
Ten aanzien van doorgaand verkeer kan de verkeerskundige melden dat hun inspanningen om de
dorpswegen op de juiste manier in de navigatie-kaarten te krijgen, resultaat hebben: Autoverkeer
tussen Waardenburg en Opijnen wordt door bv. Google Maps en TomTom niet meer door Neerijnen,
maar buitenom geleid.

Conclusies en aanbevelingen
De huidige inrichting van de kom van Neerijnen leidt tot verkeersonveiligheid, zowel in de rustige uren
zonder veel toeristisch verkeer (hoge snelheden), als tijdens de zomerdrukte met veel parkeerverkeer,
fietsers en voetgangers. Er zijn vrij dringend een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen nodig.
In het dorp zou de 30 km-zone flink moeten worden uitgebreid (fig 6), inclusief de broodnodige
snelheidsremmende- en veiligheidsmaatregelen (fig 4).
Daarnaast worden hierboven enkele specifieke maatregelen geadviseerd bij de Repelsestraat (fig
5) en de Waalbandijk (pag 7), om de veiligheid van het langzame verkeer te verhogen.
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Totstandkoming advies
Dit advies is namens Veilig Verkeer Nederland opgesteld door:
ing. Arjen Zijlstra, Verkeerskundig Consulent, Veilig Verkeer
Nederland.

Meer informatie
gegevens van VVN
t.limbeek@vvn.nl

Vragen of opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over dit advies kunt u contact
opnemen met uw dichtstbijzijnde regiokantoor van Veilig Verkeer
Nederland. Zie hiernaast voor gegevens.

Tot slot
Voor gratis adviezen als deze is Veilig Verkeer Nederland
behalve van vrijwilligers ook voor een groot deel afhankelijk van
financiële bijdragen van derden. Help daarom mee deze dienst
in stand te houden. Met uw steun kunnen ongelukken worden
voorkomen. Word vrijwilliger of lid van Veilig Verkeer Nederland
of doneer via www.veiligverkeernederland.nl
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Stationsstraat 79a
3811 MH Amersfoort
De Knobben 100
9202 XJ Drachten
Beekstraat 54
6001 GJ Weert
Postbus 66
3800 AB Amersfoort
088 524 88 00 (ma t/m vr 8.30-17.00 uur)
info@vvn.nl
www.vvn.nl
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