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Notitie: kwaliteit nieuwe fietspaden Buchnerweg-Bleulandweg 
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Fietsersbond Afdeling Gouda Midden-Holland 
 
Situatiekaart 

 
Figuur 1. Ligging nieuwe fietspaden Bleulandweg  en Buchnerweg tot Sofia Revalidatie 

 
1. Verhardingsmateriaal 
 
In afwijking tot de richtlijnen van de LIOR1 is er geen asfalt gebruikt. Op de Buchnerweg tussen Sofia Revalidatie 
en de Bloemendaalseweg kunnen de fietsers wel op asfalt rijden. Er is al een plek langs de Buchnerweg te zien, 
waar de tegels al beginnen te wijken, zie fig 2. Binnen niet al te lange tijd2 zullen de fietsers wegens de 
verslechtering langs de goede kant gaan rijden, waarbij kans op ongelukken gaan toenemen, zie de randafwerking 
van het fietspad in fig. 3 waarin grote ongelijkheden voorkomen. 
  

 
Figuur 2.  Slecht wegdek van nieuw fietspad Buchnerweg 

 
 

                                                 
1 Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat er overal hoofdgas- of hoofdwaterleidingen onder de fietspaden liggen. 
2 Scholieren rijden bijna altijd op het pad aan de overkant tegen de rijrichting in om de VRI te vermijden 



 2

 
Figuur 3. Rand fietspad Buchnerweg; let op de sterke ongelijkheden op de grijze strook, gevaarlijk 

 
2. De kwaliteit van de overgangen van asfalt naar het tegelpad.  
 
De overgangen tussen asfalt en fietspad verlopen vrij abrupt. De schokken komen overeen met een zeer 
slecht klinkerfietspad. Ze zijn zelfs vergelijkbaar met de drempels in de snelheidsremmers in de kern van 
Vlist.  
 

 
Figuur 4. Oversteek voor fietsers. Fietspad maar 5 en halve tegel breed. Extreem kleine boogstralen om als fietser 
linksaf te kunnen slaan.  

 
Figuur 5. Detail oversteek fietsers. Ongelijkheid in overgang tussen asfalt en rode tegels vergelijkbaar met stevige 
snelheidsremmer.  

 
3. De breedte van de nieuwe fietspaden  
 
In afwijking met de LIOR en CROW-richtlijnen zijn de fietspaden 5, 5.5  of 6 tegels breed gekozen (dus 
tussen 1,5 en 1,8 m) . In de foto’s is te zien hoe breed dat is. Duidelijk te smal.  
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Figuur 6. Fietspad Buchnerweg vanaf Sofia Revalidatie. Maar 5 tegels breed.  Parkeerhavens te klein, zodat een Ford 
Galaxy 97-PN-HB nog een halve meter over het fietspad reikt.  

 

 
Figuur 7. Hoek Bleulandweg-Buchnerweg met 2 meter maat dwars op de rijrichting. Let op de hinderlijke verhoging 
(tussen grijze en rode tegels) die bij sneeuw en gladheid ongelukken oplevert. Aan de overkant staat de steunpilaar van 
de hoge verkeerslichten nog midden op het fietspad.  

.  

Figuur 8. Hoek Bleulandweg-Buchnerweg met fietsers.  Boogstraal waarschijnlijk kleiner dan 5 meter (5 meter is 
minimum volgens CROW-richtlijnen) 

 
 
 



 4
 
4. Inrichting van de T-splitsing Bleulandweg-Buchnerweg voor bussen en vrachtwagens 
 
De dimensionering van de T-splitsing voor bussen en vrachtwagens is onvoldoende, zie fig. 9. De bus en 
grote vrachtwagens rijden regelmatig over het fietspad.  

 
Figuur 9.  Hoek Bleulandweg-Buchnerweg met bus. Bus rijdt over fietspad 

 
5. Inrichting van T-splitsing Buchnerweg met asfaltpad3  
 
Zelfs voor ervaren fietsers is het oprijden vanaf het asfaltpad naar de Buchnerweg verrassend, wegens de 
kleine boogstraal en de onoverzichtelijkheid (paaltjes, struiken), fig. 10.  
 

 
Figuur 10.  T-splitsing gezien vanaf asfaltpad. Fietser met blauwe jas en witte fiets (linker foto) gaat de hoek om met 
extreem kleine boogstraal (op rechterfoto is de richtingsverandering  90 graden naar rechts in een paar meter).  

 

                                                 
3 Pad tussen Abel Tasmanlaan en Buchnerweg 
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Figuur 11. T-splitsing gezien vanaf asfaltpad. Van af dit punt, vlak voor de Buchnerweg is niet te zien of er naar rechts 
een fietspad is. De fietsstrook van links (op de Buchnerweg) is wel te zien, dus een smal fietspad van 1,5 m is 
onverwacht 

 

 
Figuur 12. . T-splitsing gezien vanaf asfaltpad. Pas na de struik komt er zicht op het fietspad naar rechts. Ondanks de 
paal van het verkeersbord,  is het risico om op het laatste moment in de 'zandbak' terecht te komen niet denkbeeldig. 
De andere mogelijkheid is het pad te missen wegens de extreem kleine boogstraal, zodat je op de rijweg voor auto’s 
terecht komt.  

 
 
Conclusie: Fietspaden te smal met gevaarlijke bochten met extreem kleine boogstralen (voor mensen die 
als volwassenen hebben leren fietsen zijn dergelijke bochten gevaarlijk). Bussen en vrachtwagens rijden 
geregeld over het fietspad (fig. 9). Veel onderhoud nodig wegens betegeling van een verzakkende 
ondergrond.  
 
 


