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Notitie: Breedte van de vrijliggende fietspaden in Gouda 
J.M. Suijlen, 1 oktober 2014. 
Fietsersbond afdeling Gouda Midden-Holland 
 
Onderwerp:  beleid van het gemeentebestuur van Gouda met betrekking tot de breedte van de vrijliggende 
fietspaden.  
 
I. De breedte van de nieuw ingerichte Burgemeester Jamessingel 
 
De reden voor deze notitie is de geringe breedte van 2 meter van de onlangs vernieuwde fietspaden langs de 
heringerichte Burgemeester Jamessingel. Het gaat speciaal om het gedeelte tussen het vernieuwde Plesmanplein 
en de kruising met de Burgemeester Meyssingel. Dit is het gedeelte waar zowel veel forensen naar het NS-
station (later ook nog busstation) als scholieren naar de Driestar en Wellantcollege fietsen. Omdat de 
spitsuurintensiteit hoger is dan 1 fietser per 24 seconden (of 150 fietsers/uur), geldt volgens de CROW-richtlijn 
voor de breedte minimaal 2,5 meter voor een vrijliggend fietspad. Deze breedte is voldoende redelijk veilig om 
twee naast elkaar fietsende personen te kunnen inhalen. In de huidige situatie (2 meter breed) is dit niet 
mogelijk. Er is een belsignaal nodig om de twee fietsers plaats te laten maken om te kunnen inhalen.  
 
Omdat  in de LIOR, zie het volgende hoofdstuk, weinig aandacht wordt geschonken aan de veiligheid van 
fietspaden, die ook in perioden met ijzel en sneeuw gebruikt moeten worden, heeft de ontwerper van het nieuwe 
fietspad langs de Burgemeester Jamessingel de vrijheid genomen om ‘mooie’ chicanes in het fietspad te leggen. 
Het zal duidelijk zijn dat inhaalacties tijdens het spitsuur met veel scholieren en haastige treinforensen, vooral 
bij gladheid, slecht kunnen aflopen.  
 

 
Figuur 1. Chicane in het 2-meter brede  fietspad langs de Burgemeester Jamessingel 
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II. De breedte van vrijliggende fietspaden volgens LIOR 
 
In het kader van 100706 DO Ter toetsing Bodegraafsestraatweg/Thorbeckelaan heeft de Afdeling van de 
Fietsersbond de LIOR (Leidraad voor de Inrichting van de Openbare Ruimte) van Gouda ontvangen.  
De uitvoeringsplannen van de nieuwe fietspaden worden volgens de gemeente op de LIOR gebaseerd. 
Hieronder zijn de relevante tabelgedeelten van veel grotere tabellen uit de LIOR gekopieerd. tabel 1 t/m 3. 
Nadere bestudering van de eerste 3 tabellen laat zien dat voor eenrichtingfietspad steeds 2-2,5 meter voor de 
breedte wordt genoemd.    
 
In de kolom Hardheid in tabel 1 kan afgeleid worden hoe hard  de eisen van de uitvoering zijn, zie de voetnoot1. 
De breedte van een fietspad is belangrijk tot de veiligheid als er ingehaald moet worden. Bij het doorzoeken 
van het LIOR-document met Acrobatreader levert het woord gebruiksveiligheid 41 treffers op, waarvan geen 
enkel woord betrekking heeft op de breedte van een fietspad. In het LIOR  wordt geen relatie tussen veiligheid 
en breedte van een (vrijliggend) fietspad gelegd. Slechts eenmaal wordt expliciet verwezen naar 
verkeersintensiteit, die een van de belangrijkste criteria is voor de vaststelling van de breedte.   
 
In de tabellen 1 t/m 3 zien we steeds de vrijheid voor de ontwerper om de breedte van 2-2,5 meter te kiezen. 
Voor snel lezende leken lijken deze breedtematen voldoende. In werkelijkheid bepaalt de combinatie breedte en 
verkeersintensiteit of een weg of fietspad veilig is.  
 
In de tabel 4 staat bij de kwaliteitskenmerken als laatste zin “een wegtype moet zijn gedimensioneerd voor de 
verkeersbelasting”, zodat hier voor alle ontwerpen geëist wordt rekening te houden met de verkeersintensiteit. 
Hieraan wordt in de LIOR verder geen aandacht besteed.  
 
In de LIOR worden als voorbeeld de richtlijnen van het CROW genoemd. Daarom is het vreemd te noemen dat 
een verwijzing naar  Ontwerpwijzerfietsverkeer van 2006 geheel ontbreekt. In deze Ontwerpwijzer zijn de 
meest gevalideerde gegevens over veilige fietspaden verzameld. Om de richtlijnen van deze gezaghebbende 
Ontwerpwijzer te vervangen door Goudse regels is onprofessioneel te noemen.  
Voorzover het om fietspaden en fietsdoorgangen in de binnenstad van Gouda gaat, waar met ruimte gewoekerd 
moet worden, kan natuurlijk afgeweken worden van de CROW-richtlijnen. Op dat soort paden moet de snelheid 
heel laag gehouden worden om een voldoende veiligheid voor fietser en voetganger te garanderen.  
 

Tabel 1. Eisen waaraan fietspad volgens LIOR Gouda 2012 moet voldoen, p. 23. Vvoorwaarde: als intensiteiten het toelaten.   

 

 
                                                 
1 Hardheid van de voorwaarden 
In de kolom “hardheid” wordt aangegeven welke status de voorwaarde heeft. Er worden drie categorieën onderscheiden: 
W : Wettelijke bepaling (is ook een gemeentelijke verordening. Van een wettelijke bepaling of eis kan niet worden afgeweken: er zal (tenminste) worden voldaan aan 
deze voorwaarde. 
R : Richtlijn (bijvoorbeeld gemeentebeleid en een CROW richtlijn). Van een regel of richtlijn kan ook niet worden afgeweken, tenzij de initiatiefnemer aan de 
gemeente kan aantonen dat een voorgestelde oplossing gelijkwaardig of beter is en de gemeente hiermee instemt. Ook kan van een regel of richtlijn worden afgeweken 
als de gemeente beoordeelt dat de voorwaarde in een bepaald geval onmogelijk of onnodig is. 
A : Aanbeveling. Een aanbeveling is ingegeven door het streven een bepaald doel te bereiken. Van een aanbeveling kan in overleg met de gemeente worden afgeweken. 
Dat kan bijvoorbeeld als het doel met een andere maatregel kan worden bereikt, of als de gemeente aangeeft dat andere doelstellingen in het specifieke geval 
prevaleren. 
De hardheid van de norm geeft voor de beoordelende ambtenaar aan welke ruimte er is om van een specifieke eis af te wijken 
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Tabel 2. Eisen waaraan vrijliggend fietspad volgens LIOR Gouda moet voldoen, p. 30. Hier speelt verkeersintensiteit geen 
enkele rol bij de voorwaarden voor de breedte van 2,5 m.  

 

 

 
 

Tabel 3. Eisen waaraan vrijliggend fietspad volgens LIOR Gouda moet voldoen, p. 39. Hierin speelt verkeersintensiteit geen 
enkele rol bij de voorwaarden. Dit betekent dat een breedte van 3,5  meter voor  fietsstraten als de Bloemendaalseweg, zie het 
voorbeeld hieronder,  en de Voorwillenseweg als voldoende kan worden beschouwd. Dergelijke fietsstraten moeten volgens het 
CROW wegens de fietsintensiteiten met een minimale breedte van 4 meter ontworpen worden 

 

 

 
 
 



 4
Tabel 4.  Aanwijzing  om rekening te houden met de verkeersintensiteit voor een wegtype, p. 15 

 
 
  
 
 
 
III Inrichting van een fietspad volgens de nota Goudafietstbeterdoor!   
 
In de nota wordt op pagina 69 geschreven:   
 
“Een weginrichting die recht doet aan de feitelijke omvang van het fietsgebruik in Gouda. De 
(fiets)infrastructuur moet breed genoeg zijn dat fietsers elkaar vlot en veilig in kunnen halen. Gezien de matige 
score voor ‘verkeershinder’ lijkt dat nu niet het geval.  Dat betekent vooral dat op de belangrijke fietsroutes 
rekening moet worden gehouden met hoge fietsintensiteiten als het gaat om het bepalen van de breedte van de 
(fiets)infrastructuur”  
 
Het is duidelijk dat deze aanbeveling uit de nota bij het ontwerp van de nieuwe 2-meter brede fietspaden met 
chicanes en gevaarlijke randen langs de Burgemeester Jamessingel genegeerd is.  
 
  
 
 
IV Conclusies 
 

a) het huidige LIOR-document geeft voor wat betreft de breedte voor fietspaden onvoldoende en 
tegenstrijdige informatie; 

b) het belang van  fietsveiligheid wordt in de huidige LIOR onvoldoende omschreven; 
c) als de ontwerper alleen het huidige LIOR-document raadpleegt is de kans zeer groot dat een 2-meter 

breed fietspad wordt ontworpen, omdat bredere fietspaden altijd duurder zijn en veiligheid niet 
belangrijk is; 

d) het huidige LIOR-document moet verbeterd worden.  
 
 


