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Het heeft lang geduurd, maar de resul-
taten van Fietsbalans-2 zijn inmiddels 
bekend. In 2000 is voor de eerste keer het 
Fietsbalansonderzoek uitgevoerd. Het 
tweede onderzoek volgde in 2007. Om 
een goed beeld te krijgen van het fi ets-
klimaat in Gouda zijn cijfers over het 
fi etsgebruik en verkeerveiligheid geana-
lyseerd. De gemeente heeft een enquête 
ingevuld en er heeft een meting plaatsge-
vonden met een meetfi ets en meetauto. 
Nieuwe onderdelen in Fietsbalans-2 zijn 
het praktijkonderzoek fi etsparkeren en 
het onderzoek naar luchtkwaliteit. 
De score van 2007 is vergeleken met de 
score in 2000. Daarnaast is de score van 
Gouda vergeleken met andere middel-
grote steden in Nederland. 

In Gouda wordt veel gefi etst
Duidelijk is dat er in Gouda in vergelijking 
met andere steden veel wordt gefi etst. Het 
aandeel van de fi ets in ritten tot 7,5 kilome-
ter is in Gouda 43% terwijl het gemiddelde 
van middelgrote steden 34% bedraagt. De 
fi ets is in Gouda de meest gebruikte ver-
voerwijze op de korte afstand. 
De concurrentiepositie van de fi ets ten op-

zichte van de auto is in Gouda goed. Ver-
plaatsingen per fi ets zijn een stuk sneller 
dan per auto. De gemiddelde reistijd per 
fi ets is zo’n 20% korter dan met de auto. 
Op dit punt scoort Gouda als beste middel-
grote stad. Een andere reden voor de goede 
concurrentiepositie is dat de gemiddelde 
parkeerkosten hoger liggen dan in de on-
derzochte middelgrote gemeenten. 

Gouda scoort slecht op directheid, com-
fort, verkeersveiligheid en fi etsparkeren
Tot zover het positieve nieuws. Voor de 
andere aspecten als comfort, directheid, 
fi etsparkeren en verkeersveiligheid scoort 
Gouda matig tot slecht. 
Bij directheid is gekeken naar de aspecten 
die de reistijd voor de fi etser beïnvloeden: 
omrijden, oponthoud en snelheid. De di-
rectheid voor fi etsers in Gouda is slecht. 
Door veel omrijden, te veel oponthoud en 
een matige gemiddelde snelheid doen fi et-
sers en (te) lang over om hun bestemming 
te bereiken. Fietsers hebben in Gouda te 
veel oponthoud doordat ze veel kruispun-
ten met verkeerslichten tegenkomen en ze 
daarbij lang moeten stilstaan. Deze wacht-
tijden voldoen niet aan de daarvoor aange-

houden normen. Opvallend is dat de kwa-
liteit van het wegdek verslechterd is ten 
opzichte van 2000. De hoofdfi etsroutes zijn 
in Gouda minder vaak voorzien van asfalt. 

» lees verder op achterzijde

De resultaten van Fietsbalans-2 zijn bekend!

Twee keer per jaar organiseren wij in 
Gouda een Fietsverlichtingsactie. Tijdens 
de acties wordt de fi etsverlichting gratis 
gerepareerd. Alleen het materiaal moet 
worden betaald. Voor de laatst geplande 
actie in februari lukte het niet om genoeg 
sleutelaars bij elkaar te krijgen. Ben je 
handig en lijkt het je leuk om twee keer 
per jaar mee te helpen, meld je dan aan. 
Het is dankbaar en nuttig werk. Het kost 
ongeveer drie uur per keer. 
Nadere informatie bij Gerda van Egmond 
0182 – 546826.

Op donderdag 16 april 2009 houden we onze jaarlijkse publieksavond. De avond 
vindt plaats in het Stadhuis op de Markt en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is 
de zaal open. De resultaten van de Fietsbalans worden gepresenteerd en Arthur van 
Zuylen vertelt over de ‘Transpirinaika’. Een onverharde coast-to-coast route van 
1200 kilometer dwars door de Franse, Spaanse en Catalaanse Pyreneeën. “Volgens 
sommigen gekkenwerk, voor hardcore mountainbikers echter een droom. En voor 
gewone toerfi etsers? Er is maar één manier om daar achter te komen... meedoen!”

Fietsverlichtings-
acties

www.fi etsersbond.nl/gouda



Bijzondere fietsen
Op de Duitse fietsbeurzen zijn de (vouw)fietsen van Bernds opvallende verschij-
ningen. Nu is een vouwfiets op zich niet zo bijzonder, maar een vouwtandem 
wel. Deze tandem heeft mooie strakke lijnen en wordt met achtervering gele-
verd. Hij is geschikt voor mensen met een lengte van 1,40m tot 2,10m, weegt 
vanaf 18 kg en kan tot 260 kg belast worden. Hij is verkrijgbaar vanaf ¤ 2500,–. 
Voor meer informatie: www.bernds.netgroup.de

Zeer slecht scoort Gouda op verkeersveilig-
heid voor fietsers. Door de eigenschappen 
van het verkeersnetwerk loopt de Goudse 
fietser een hoog risico om het slachtoffer te 
worden van een ongeval. Dit komt doordat 
er relatief weinig aparte fietspaden zijn en 
fietsers vaak een weg kruisen met druk ge-
motoriseerd verkeer. 

Nieuw in de Fietsbalans van 2007 is het on-
derzoek naar fietsparkeervoorzieningen. 
Door een grote groep vrijwilligers van de 

Fietsersbond zijn 38 drukke bestemmingen 
(zoals scholen, winkelcentra en de stations) 
in de gemeente onderzocht op de kwaliteit 
van en de hoeveelheid fietsenrekken. Uit 
het onderzoek blijkt dat bij de rekken en 
klemmen in Gouda in de meeste gevallen 
een goede aanbindmogelijkheid ontbreekt. 
Hierdoor kunnen fietsers hun fiets niet 
goed beveiligen tegen diefstal. Ook de hoe-
veelheid rekken schiet op een aantal plek-
ken tekort. Vooral op de stations en bij win-
kelcentra. Op het gebied van fietsparkeren 

scoort Gouda net iets onder het gemiddelde 
van alle middelgrote steden. 

Hoe nu verder?
Door de Fietsersbond zullen de resultaten 
van de Fietsbalans officieel worden aan-
geboden aan de gemeenteraad. Nu maar 
hopen dat er ook concrete maatregelen uit 
komen rollen om in Fietsbalans-3 beter te 
scoren. 

De resultaten van Fietsbalans-2 (vervolg)

De Fietsersbond overlegt regelmatig met 
de gemeente Gouda over van alles wat met 
fietsen te maken heeft. Zo blijft het voor 
ons een doorn in het oog dat de fietsenrek-
ken achter de Waag bij elk evenement in de 
binnenstad weg worden gehaald. Het lijkt 
onoplosbaar. Maar om Gouda als ‘’Fiets-
stad’’ te presenteren, wat het gemeentebe-

stuur wil, moet er iets op te verzinnen zijn. 
Wij geven het in ieder geval nog niet op. 
Inmiddels is vastgesteld waar en wanneer 
er in de binnenstad gefietst mag worden. 
Een aantal straten, bijvoorbeeld de Lange 
Groenendaal is nu buiten winkelopenings-
tijden, toegankelijk voor de fietser. Een 
goede zaak dus. 

Overleg gemeente Gouda – Fietsersbond

Door het college is besloten om een aantal 
kruisingen in de Goverwellesingel niet te 
voorzien van een rotonde, zoals voorgeno-
men, maar om de verkeerslichten te hand-
haven. Het gaat om de kruisingen met de 
Middenmolenlaan, Lakerpolderplein, Pol-
dermolendreef en Ouverturelaan. 

Belangrijkste reden hiervoor is dat ver-
keerslichten financieel voordeliger zouden 
zijn dan rotondes. 
Wij als Fietsersbond vinden het erg jammer 
omdat fietsers op een rotonde vaak sneller 
kunnen doorfietsen. Een betere doorstro-
ming voor het fietsverkeer is ook één van de 
doelstellingen in Gouda Fietst Beter Door. 
Of verkeerslichten financieel zo veel voor-
deliger zijn valt nog te bezien als ook de 
onderhoudskosten en de reservering voor 
vervanging van verkeerslichten op termijn 
worden meegenomen in de vergelijking. 
Uit een onderzoek van de Fietsersbond 
onder zo’n 100 automobilisten, fietsers en 
voetgangers kwam naar voren dat een rui-
me meerderheid (65%) voorstander is van 
de aanleg van rotondes. In de raad heeft 
nog geen besluitvorming plaatsgevon-
den. Er wordt nog een nader onderzoek 
uitgevoerd.

Geen rotondes maar verkeerslichten

Mijn slechtste 
fietspad
Op het meldpunt ‘mijn slechtste fietspad’ 
op de site van de Fietsersbond kunnen 
klachten over fietspaden gemeld worden. 
Scheef liggende tegels of hobbelende 
boomwortels? Meld uw klacht hier, liefst 
met foto. Wij sturen uw klacht automa-
tisch door naar de gemeente / wegbeheer-
der. Het betekent niet dat klachten altijd 
worden opgelost, maar dan is ieder geval 
gemeld. In totaal zijn er in de gemeente 
Gouda zo’n 23 klachten gemeld.


