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Fietsers moeten nog wennen aan nieuw pad bij A4
Schiedam Het nieuwe fiets- en voetpad over de landtunnel van de A4 is zaterdag in stilte geopend.
Zonder dat het is aangekondigd, kunnen fietsers en voetgangers weer makkelijk reizen tussen
Schiedam en Vlaardingen. Het pad is vanaf maart gesloten geweest.

Bewoners uit de omgeving hebben lang gewacht op de openstelling van de route. ,,Ik ben er wel heel
blij mee,'' zegt Cees de Vette (74). ,,Ik woon zelf op een gunstige plek, maar kan nu weer makkelijker
even naar De Loper in Vlaardingen.''

Helling
Na een half jaar omrijden, moeten de Schiedammers toch weer even wennen. Het fietspad kruist de
Voorberghlaan en door de helling komen fietsers en brommers met een flinke vaart van het viaduct.
Door de werkzaamheden is nog niet gezorgd voor een aangepaste bewegwijzering. Dit leidt bij
sommige bestuurders tot onduidelijkheid bij de kruising.
Björn van der Loo (33) van aannemersbedrijf A4ALL, dat de snelweg aanlegt, zegt dat er hard aan
wordt gewerkt. ,,We zijn op dit moment bezig met de borden. De situatie is in principe hetzelfde
gebleven, want er was altijd al een kruising met het fietspad. Maar vanwege de snelheid waarmee
mensen naar beneden komen, plaatsen we aan het eind van het fietspad een attentiebord en frissen
we voor de automobilisten de haaientanden op, zodat deze beter te zien zijn en de fietsers voorrang
krijgen.''

Trambaan
Bij de gemeente zijn nog geen klachten binnengekomen over het nieuwe fietspad. De opening van de
trambaan staat voor december op de planning.
Uiteindelijk zal de nieuwe A4 voor een betere bereikbaarheid moeten zorgen tussen Rotterdam en
Den Haag. De snelweg moet de drukte wegnemen op het wegennet van Delft, Midden-Delfland,
Lansingerland en het Westland. Eind 2015 is de oplevering van de 7 kilometer lange snelweg gepland.

