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1.1 Aanleiding 

De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om het fietsgebruik in de provincie te 

stimuleren. Een hoger fietsgebruik draagt bij aan het vergroten van de bereikbaarheid 

van de provincie, een besparing in filekosten, een lagere CO2 uitstoot en meer vitaliteit 

voor de inwoners. Het beleid van de provincie om deze ambitie concreter te maken is 

vastgelegd in het Fietsplan 2016 – 2025 “Samen verder fietsen”.  

 

Een speerpunt in het fietsplan is het optimaliseren van het netwerk van snelfietsroutes. 

Het gaat dan om interlokale routes waar fietsers met relatief hoge gemiddelde snelheid 

over grotere afstanden kunnen rijden. De provincie heeft de afgelopen jaren in 

samenwerking met gemeenten, regio’s en Rijk snelfietsroutes gerealiseerd, bijvoorbeeld 

de Velostrada en de Beneden Merwederoute. Daarnaast worden enkele routes nu 

aangelegd. Tevens zijn diverse verkenningen uitgevoerd voor nieuwe snelfietsroutes.  

 

Het nieuwe fietsplan vormt een aanleiding om het toekomstbeeld voor snelfietsroutes in 

Zuid-Holland nader vorm te geven. In dit document wordt dit toekomstbeeld nader 

uitgewerkt. Daarbij wordt ingegaan op het beeld dat de provincie heeft bij 

snelfietsroutes en de rol die deze routes vervullen in het totale netwerk. Vervolgens 

volgt daaruit een toepassing op het fietsnetwerk van de gehele provincie met een eerste 

verkenning van routes waarvoor er een nut en noodzaak is om deze in het netwerk met 

snelfietsroutes op te nemen. Deze uitwerking biedt een kader voor gerichte inzet van de 

beschikbare budgetten om het fietsgebruik in Zuid-Holland te stimuleren. 

 

 

1.2 “Samen verder fietsen” 

In februari 2016 is het fietsplan Zuid-Holland 2016 - 2025 vastgesteld. Hierin is beschreven 

hoe fietsen gaat bijdragen aan de ambitie om van de provincie Zuid-Holland de best 

bereikbare provincie te maken. In het beleidsplan zijn drie ambities benoemd waar de 

provincie zich de komende jaren op gaat richten: 

1. Vaker en verder fietsen; 

1  
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2. Fietsveiligheid; 

3. Innovatieve, energieneutrale fietspaden. 

 

Om de eerste twee ambities vorm te geven wil 

de provincie onder meer werken aan veilige en 

aantrekkelijke, logische fietsroutes die de fietser 

faciliteren om verder te fietsen. Deze 

optimalisatieslag in het fietsnetwerk wordt onder 

meer vorm gegeven door de realisatie van 

nieuwe snelfietsroutes.  

 

Snelfietsroutes vormen binnen de provincie Zuid-

Holland een goede aanvulling op bestaande 

netwerken. De realisatie van snelfietsroutes zorgt 

voor nieuwe snelle interlokale routes voor 

fietsers. Hierdoor wordt fietsen op afstanden tot 

15 kilometer een aantrekkelijk alternatief voor 

het gebruik van de auto of openbaar vervoer. Deze afstand is, zeker met de opkomst van 

elektrische fietsen, steeds makkelijker befietsbaar geworden. Daarvoor is de 

aanwezigheid van goede fietsinfrastructuur een belangrijke randvoorwaarde. Binnen de 

provincie Zuid-Holland levert dit kansen op.  

 

De afgelopen jaren zijn al snelfietsroutes aangelegd en er zijn nog enkele routes in 

voorbereiding. In onderstaande afbeelding 1.2 zijn de huidige en potentieel toekomstige 

routes weergegeven.  

 

 
 
Figuur 1.1: Snelfietsroutes in Zuid-Holland (stand van zaken 2017) 
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1.3 Deze rapportage 

Om de provincie Zuid-Holland een kader te bieden voor de realisatie van nieuwe 

snelfietsroutes is in deze rapportage een nadere beschouwing over snelfietsroutes in 

Zuid-Holland opgesteld. In hoofdstuk twee wordt nader ingegaan op het kader, om 

scherp te krijgen wat snelfietsroutes zijn en welke functie snelfietsroutes vervullen 

binnen de provincie Zuid-Holland.  

 

In hoofdstuk drie wordt nader ingegaan op potentiele nieuwe snelfietsroutes. Middels 

een netwerkbenadering is onderzocht welke verbindingen potentie hebben voor 

toekomstige snelfietsroutes. Aansluitend worden de potentiele verbindingen 

geprioriteerd aan de hand van elementen van het definitiekader. Tot slot komen in 

hoofdstuk vijf enkele aspecten ten aanzien van de financiering en realisatie aan bod. 

 

Als input voor deze rapportage zijn verkennende gesprekken gevoerd met de volgende 

partijen: 

■ Metropoolregio Rotterdam Den Haag: Ron van Noortwijk; 

■ Tour de Force, Provincie Gelderland: Reindert Augustijn; 

■ Fietsersbond: Wim Bot; 

■ Gemeente Dordrecht: Robert Kraak. 
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2.1 Kwaliteitsroutes 

Toekomstige snelfietsroutes in de provincie Zuid-Holland maken deel uit van het totale 

fietsnetwerk en zijn vaak ook al bestaande fietsroutes die moeten worden verbeterd. 

Fietsroutes die onderdeel zijn van het totale fietsnetwerk hebben verschillende 

classificaties om het belang, het gebruik of de functie aan te tonen. De classificaties die 

door de provincie Zuid-Holland worden gehanteerd zijn hieronder nader toegelicht.  
 

2.1.1 Hoofdnet utilitair fietsnetwerk  

De provincie heeft alle regionale fietsroutes opgenomen in het basisnetwerk. Deze 

fietsroutes verbinden de verschillende kernen met elkaar en vorm soms ook daar binnen 

een fijnmazig netwerk. In Zuid-Holland is het basisnetwerk opgedeeld in twee soorten 

routes die basis van hun gebruik zijn bepaald (zie onderstaande figuur 2.1). 

■ Plusroutes (>1.500 fietsers per etmaal) 

■ Hoofdfietsroutes (>500 fietsers per etmaal) 

De plusroutes zijn de drukste utilitaire fietsroutes binnen de provincie Zuid-Holland. Op 

basis van oudere telcijfers en een inschatting van de prognose is deze indeling gemaakt. 

Wanneer op een route meer dan 1.500 fietsers per etmaal worden geteld krijgt deze de 

classificatie Plusroute. De overige regionale fietsroutes zijn aangeduid als 

hoofdfietsroute.  

 

2.1.2 Recreatieve routes 

Naast utilitaire fietsnetwerken gebruikt de Provincie Zuid-Holland ook drie classificaties 

voor fietsroutes die voor meer voor recreatief gebruik en fietsen over langere afstanden 

zijn bedoel. Dit zijn de: 

■ LF-routes, dit is een netwerk van 350 kilometer van langeafstandsroutes waar het 

landelijk fietsplatform beheerder van is. 

■ Hollandse Banen, de hollandse banen zijn een concept van hoogwaardige recreatieve 

routes, ontwikkeld in opdracht van MRDH. Deze routes hebben als doel om de steden 

met de groene omgeving eromheen te verbinden. De Hollandse banen zijn nog niet 

gerealiseerd maar als ambitie in het investeringsprogramma van de MRDH 

opgenomen. 

2  
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■ Fietsknooppuntennetwerk, dit netwerk is fijnmaziger en in grote delen van 

Nederland uitgerold als basisrecreatief fietsnetwerk met een lengte van circa 3000 

kilometer aan fietsroutes. 

Deze drie netwerken overlappen elkaar gedeeltelijk. De drie routes hebben echter wel 

allen een geheel eigen doel en stellen andere eisen aan herkenbaarheid en inrichting 

van de route. De LF-routes en het Fietsknooppuntennetwerk staan in figuur 2.2. 

 

 
 
Figuur 2.1: Basisnetwerk utilitaire fietsverbindingen Zuid-Holland 

 
 
Figuur 2.2: Recreatief fietsnetwerk Zuid-Holland 
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2.1.3 Metropolitane fietsroutes MRDH 

Het Metropolitaan fietsnetwerk vormt binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de 

belangrijkste fietsroutes die bijdragen aan de economische bereikbaarheid. Het 

metropolitaan fietsnetwerk is een verbijzondering van enkele routes uit het basis 

fietsnetwerk van de Metropoolregio. Fietsroutes die onderdeel zijn van het metropolitane 

fietsnetwerk worden een verbijzondering door meer kwaliteit te bieden in de vorm van 

meer breedte, meer comfort of een hogere snelheid door minder hinder van kruispunten 

en bochten. Metropolitane fietsroutes kunnen ook snelfietsroutes zijn, maar beogen ook 

de aansluiting tot diep in de centrumgebieden, waardoor niet altijd de kwaliteit van een 

snelfietsroute kan worden geboden. 
 

 
 
Figuur 2.3: Concept Metropolitaan fietsnetwerk 

 

2.1.4 Snelfietsroutes 

Er zijn al snelfietsroutes in de provincie Zuid-Holland aanwezig. Dit zijn routes die woon- 

en werkgebieden verbinden en waar de fietser vlot en veilig grote afstanden af kan 

leggen. De snelfietsroutes zijn er om woon/werk afstanden tot 15 kilometer op de fiets af 

te kunnen leggen. De provincie beoogt om het netwerk van snelfietsroutes de komende 

jaren uit te breiden. In deze rapportage wordt verder alleen ingegaan op deze categorie 

fietsroutes. 
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2.2 Definitiekader snelfietsroutes 

Snelfietsroutes dienen er voor om op regionaal niveau, de bereikbaarheid per fiets te 

verbeteren. Door het verkorten van de reistijd en het verbeteren comfort, om daarmee 

een aantrekkelijk alternatief voor de auto te bieden en de uitstoot van CO2 te verlagen. 

 

Om te bepalen wanneer een verbinding de eigenschappen heeft om als snelfietsroute te 

worden ingericht is het volgende definitiekader opgesteld.  

 

 

2.2.1 Basiscriteria voor verbinding 

Doelgroep:  

■ Primair worden snelfietsroutes gerealiseerd voor utilitaire fietsers. Door voor deze 

doelgroep het fietsen te stimuleren kan de concurrentie met auto worden aangegaan 

en kan de bereikbaarheid van gebieden worden versterkt. 

■ Scholieren zijn een secundaire doelgroep waarvoor snelfietsroutes zeker een grote 

meerwaarde kunnen bieden. 

■ Medegebruik door recreatieve fietsers heeft met name aan de randen van de steden 

een groot potentieel om de verbindingen tussen stad en land te versterken.  

 

Intensiteit:  

■ Minimaal 1.500 fietsers per dag gebruiken de fietsroute, gemeten bij de komgrens 

van de grote kern. Met dit aantal kunnen investeringen in de fietsroute rendabel zijn; 

■ Een snelfietsroute is een verbinding tussen twee grote woon- en werkgebieden 

kernen welke door een deel van de gebruikers niet over de gehele lengte wordt 

gebruikt. Het aantal fietsers hoeft daarmee niet over de gehele lengte te worden 

behaald. 

■ Het aantal fietsers betreft een minimale potentie na realisatie van de snelfietsroute.  

 

Verbinding: 

Een snelfietsroute is in de basis een verbinding tussen twee grotere kernen. Daarbij 

kunnen diverse bestemmingen in de directe omgeving aan deze snelfietsroute worden 

gekoppeld, zodat ook deeltrajecten over de snelfietsroute gaan lopen. Voor de 

herkenbaarheid is de snelfietsroute een verbinding tussen twee grotere kernen, maar 

veel gebruikers gebruiken maar een deel van de snelfietsroute. Bestemmingen die aan 

een snelfietsroute kunnen worden gekoppeld zijn: 

■ Ontsluiting grote kern (>70.000 inw.), verbeteren bereikbaarheid van deze kern; 

■ Woonkernen (>20.000 inw.); 

■ Regionale werkgebieden; 

■ VO-scholen en OV-knooppunten; 
■ Ontsluiting voor tussenliggend landelijk gebied en kleine kernen richting grote kern 

(en andersom). 

 

Fietsafstand:  

Aangezien de primaire doelgroep voor snelfietsroutes de utilitaire fietser is, wordt 

ingezet op het aantrekkelijk maken van fietsafstanden tot 15 kilometer. Zeker met 
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elektrische fietsen is dat een goed fietsbare afstand. Aangezien snelfietsroutes altijd 

twee grotere kernen verbinden, kan de maximale lengte van de fietsroute iets groter 

zijn. Voor de lengte van de fietsroutes wordt de volgende grenswaarde gehanteerd: 

■ maximaal 20 kilometer tussen twee grote kernen (>70.000 inw.); 

■ of maximaal 30 km met tussenliggende kernen (>20.000 inw.). 

Voor de lengte van de fietsroute gaat het daarbij om een hemelsbrede afstand van 

centrum naar centrum. In de praktijk kan de lengte van de fietsroute groter zijn door het 

kruisen van verschillende barrières. 

 

Wanneer een verbinding niet aan bovenstaande criteria voor een snelfietsroute voldoet, 

kan een route altijd nog als hoofdfietsroute worden ingericht. Via andere programma’s 

binnen de provincie zijn hiervoor eveneens subsidiemogelijkheden aanwezig. 

 

 

2.2.2 Kwaliteitseisen inrichting snelfietsroutes 

Snelfietsroutes worden gerealiseerd om comfortabel, snel en veilig over te verplaatsen. 

Het ontwerp van de snelfietsroute speelt daarin een belangrijke rol. Een snelfietsroute 

wordt door fietsers gewaardeerd om de herkenbaarheid, het comfort en de veiligheid. 

Daarnaast is de beschikbare ruimte tegenwoordig van groot belang. Er verschijnen steeds 

meer soorten fietsen op het fietspad welke ook een hogere snelheid bereiken. Om de 

veiligheid te borgen is het van belang dat er voldoende ruimte beschikbaar is om andere 

fietsers in te halen. 

 

Aansluiten bij CROW-richtlijnen 

Voor de inrichting en het ontwerp van snelfietsroutes zijn diverse handboeken met 

richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op vijf hoofdeisen voor 

fietsinfrastructuur: 

■ samenhang; 

■ directheid; 
■ aantrekkelijkheid; 
■ veiligheid; 

■ comfort. 

 

Vanuit deze hoofdeisen zijn de richtlijnen voor snelfietsroutes uitgewerkt door het CROW. 

Voor de uitwerking van deze eisen wordt verwezen naar de volgende publicaties: 

■ Inspiratieboek snelle fietsroutes (CROW, 2014) 

■ Ontwerpwijzer fietsverkeer (CROW, 2016) 

 

Kernwaarden kwaliteitseisen snelfietsroutes provincie Zuid-Holland 

Voor de snelfietsroutes in Zuid-Holland worden de volgende kernwaarden gehanteerd als 

uitgangspunt voor de routekeuze en inrichting van de fietsroute: 

■ Primair gericht op doorfietsen; 

■ Weinig obstakels/snelheidsremmers/stopmomenten voor fietsers; 

■ Fietsers zoveel mogelijk in de voorrang; 

■ Beperkte omrijfactor; 

■ Herkenbaar als snelfietsroute i.r.t. overige fietspaden (nader uit te werken in 

bewegwijzering etc. conform landelijke standaard); 
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■ Vlakke verharding; 

■ Gescheiden structuur ten opzichte van overige verkeersstromen; 

■ Buiten bebouwde kom toegankelijk voor speed pedelecs. 

 

Het toepassen van bovenstaande uitgangspunten heeft ook consequenties voor de 

minimale breedte van een snelfietsroute. In de basis is van toepassing dat de breedte 

van een snelfietsroute afhankelijk moet zijn van de intensiteit van het aantal fietsers. In 

onderstaande tabel 2.1 zijn de richtlijnen weergegeven voor de breedte van een 

snelfietsroute in relatie tot de intensiteit de fietsers. Daarnaast is een toeslag 

opgenomen indien sprake is van grote snelheidsverschillen op het fietspad. 

 

 
Tabel 2.1: richtlijn breedte fietspad o.b.v. gebruik (Bron: Ontwerpwijzer fietsverkeer 
(CROW, 2016)) 

 

Binnenstedelijke fietsroutes 

De provinciale snelfietsroutes verbinden grote kernen met elkaar. In het buitengebied is 

het daarbij de ambitie om de routes in te richten als snelfietsroute, conform de richtlijnen 

van het CROW. Om van een snelfietsroute een succes te maken is het van belang dat 

fietsers ook door kunnen fietsen tot in het centrum van de stad.  

 

Binnenstedelijk is de daadwerkelijke inrichting van de fietsroute op het niveau van een 

snelfietsroute niet altijd haalbaar door de verschillende omgevingsfactoren. Ondanks dat, 

moet de ambitie zijn dat de snelfietsroute doorloopt tot aan de woon- en werkgebieden 

en belangrijke OV-knooppunten. Wanneer dit niet haalbaar is, of wanneer het stedelijk 

netwerk zich snel vertakt in diverse richtingen dan moet de snelfietsroute aansluiten op 

een passend stedelijk fietsnetwerk met kwalitatief goede fietsroutes. 

 

 

 

Type fietspad Etmaal-intensiteit Breedte 

Twee-richtingen i = 300 - 1000 f/etm 3,00 - 3,50 m  

i = 1000 - 2350 f/etm 3,50 - 4,00 m 

i > 2350 f/etm 4,00 - 4,50 m 

Eenrichting i = 300 - 1000 f/etm 2,50 - 3,00 m 

i = 1000 - 2350 f/etm 3,00 - 3,50 m 

i > 2350 f/etm 3,50 - 4,50 m 

Toeslag grote snelheidsverschillen  

(aanwezigheid speed pedelecs en 

bromfietsers) 

  + 0,5 tot 1,0 m 



C
O

N
C

E
P

T
 

 

www.goudappel.nl Toekomstagenda snelfietsroutes 10 

 

 

De provincie Zuid-Holland streeft naar een netwerk van snelfietsroutes in de gehele 

provincie. Dit netwerk moet er aan bijdragen de bereikbaarheid van de provincie te 

vergroten. Middels een netwerkbenadering is een inventarisatie gemaakt van het 

potentieel toekomstige snelfietsroutenetwerk. In een aantal stappen is gezocht naar 

verbindingen die onderdeel uitmaken van het toekomstige netwerk van snelfietsroutes 

voor de provincie Zuid-Holland.  

 

3.1 Netwerkbenadering 

3.1.1 Identificeren grote en middelgrote kernen 

Snelfietsroutes worden gerealiseerd op de (potentieel) drukke fietsrelaties binnen de 

provincie. Aangezien de primaire doelgroep utilitaire fietsers zijn, ligt de focus op het 

verbinden van steden en dorpen. Daarbij vormt het aantal inwoners van de kern een 

belangrijk criterium voor de potentie van het aantal fietsers. De eerste stap in de 

netwerkbenadering betreft het identificeren van de grote gemeenten in en rond de 

provincie Zuid-Holland. De betreffende kernen zijn weergegeven in figuur 3.1. 

 

 
Figuur 3.1: Selectie gemeenten groter dan 20.000 inwoners 

3  
 
Snelfietsroute 
netwerk 
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3.1.2 Ontsluiting grote en middelgrote kernen 

Het snelfietsroutenetwerk dient voor de ontsluiting van de grote steden en 

centrumgemeenten. Voor de grote kernen met meer dan 70.000 inwoners is de 

fietsbereikbaarheid bepaald. Binnen een straal van 15 kilometer van deze kernen liggen 

potentiele fietsverbindingen. In deze analyse zijn de volgende steden met meer dan 

70.000 inwoners opgenomen (zie figuur 3.2):  

■ Leiden; 

■ Den Haag; 
■ Zoetermeer; 

■ Alphen aan den Rijn; 

■ Gouda; 
■ Delft; 
■ Rotterdam; 

■ Vlaardingen; 
■ Schiedam; 

■ Spijkenisse;  

■ Dordrecht. 
 

Ook de gemeente Gorinchem is aan deze analyse toegevoegd vanwege de rol als 

centrumgemeente in haar omgeving. Deze gemeente heeft diverse belangrijke regionale 

functies en daardoor ook potentie voor regionale snelfietsroutes. Rondom de provincie is 

voor een aantal omliggende steden/locaties de fietsafstand in het kaartbeeld 

opgenomen. Utrecht, Breda en Schiphol zijn gebieden die mogelijk nog op fietsafstand 

van de provincie Zuid-Holland liggen. 

 

 
Figuur 3.2: Fietsafstand van gemeenten groter dan 70.000 inwoners 
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3.1.3 Potentiele fietsverbindingen 

De potentiele snelfietsroutes liggen voornamelijk op de verbindingen tussen de grote 

steden (>70.000 inwoners) en op de verbindingen tussen de middelgrote gemeenten 

(>20.000) en de grote steden. Wanneer deze verbindingen korter zijn dan 20 kilometer 

zijn deze in figuur 3.3 weergegeven. Daarnaast zijn fietsroutes opgenomen die maximaal 

30 kilometer bedragen, maar waarbij ook een tussenliggende grote gemeente (>20.000 

inwoners) of een bundellocatie van fietsroutes wordt ontsloten. Deze tussenliggende 

locaties zorgen voor extra potentiele fietsers. Bundellocaties zijn punten in het netwerk 

waar op een centraal punt een barrière (meestal een rivier) wordt gekruist, waar dus 

veel fietsroutes naar toe leiden. 

 

Voor enkele relaties in dunbevolkte gebieden geldt dat deze niet voldoen aan de 

genoemde criteria. De fietsafstand is dan te groot en in het tussenliggende gebied ligt 

geen andere kern met meer dan 20.000 inwoners. Met name rondom Gorinchem en op 

de relatie tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol is dit van toepassing. Het aantal 

potentiele fietsers zal op deze verbindingen naar verwachting lager liggen dan het 

minimum aantal van 1.500 fietsers per dag, maar er is wel een potentie op deze relatie 

om middels een goede fietsroute (wellicht geen snelfietsroute) de bereikbaarheid in het 

gebied te verbeteren. 
 

Figuur 3.3: Fietsverbindingen tussen grote gemeenten en omliggende kleinere kernen.  
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3.2 Uitwerking netwerk snelfietsroutes 

Op basis van de netwerkanalyse zoals beschreven in hoofdstuk 3.1 is het netwerk voor 

toekomstige snelfietsroutes in Zuid-Holland opgesteld. Het beeld met potentiele 

snelfietsroutes zoals is weergegeven in figuur 3.3 is aangevuld met de huidige status van 

snelfietsroutes in de provincie Zuid-Holland. Snelfietsroutes die deels al zijn gerealiseerd 

of in voorbereiding zijn, zijn aan het kaartbeeld toegevoegd. 

 

In figuur 3.4 is het netwerkbeeld met snelfietsroutes voor de provincie Zuid-Holland 

weergegeven. Op de kaart staan de kansrijke snelfietsroutes welke op basis van de 

netwerkanalyse zijn gedefinieerd (rode lijnen). Daarnaast zijn routes weergegeven die al 

zijn of worden gerealiseerd (blauwe en groene lijnen).  

 

In figuur 3.4 is verschillende informatie opgenomen. Onder meer de straal van 15 

kilometer rondom de kernen om de befietsbare afstanden aan te duiden. De dikte geeft 

een indicatie van de potentie van de routes. De dikke lijnen zijn de verbindingen tussen 

de  kernen met meer dan 70.000 inwoners en hebben daarmee een groter potentieel 

gebruik. De stippellijnen zijn kansrijke routes welke niet aan de randvoorwaarde qua 

aantal fietsers gaan voldoen (vanwege te grote afstanden en/of te kleine kernen), maar 

die wel potentie hebben om de bereikbaarheid van het gebied te vergroten.  

 
Figuur 3.4: Netwerkbeeld potentiele snelfietsroutes met status.  
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4.1 Criteria voor prioritering 

Om de beschikbare budgetten van de Provincie Zuid-Holland voor fietsstimulering gericht 

in te kunnen zetten is behoefte aan een afwegingskader om potentiële snelfietsroutes te 

prioriteren. Want ook binnen de lijst met potentiële snelfietsroutes zit verschil in 

potentie, wenselijkheid en kansrijkheid van een route. Samen met de provincie Zuid-

Holland zijn vijf criteria opgesteld die van belang zijn in de prioritering. Dit betreft: 

■ Potentieel aantal fietsers; 
■ Koppeling met regionale en lokale ambities 

■ Koppeling met autoknelpunten; 

■ Recreatief medegebruik; 

■ Koppeling met economische toplocaties. 

 

De vijf criteria zijn hierna nader toegelicht, daarbij is ook aangegeven hoe routes op het 

betreffende criterium beoordeeld zijn. Alle potentiële snelfietsroutes zijn op de vijf 

criteria gescoord en hieraan is een aantal punten toegekend. Op basis van het totaal 

aantal punten zijn de potentiële snelfietsroutes te rangschikken. In samenspraak met de 

provincie is de hoogte van de puntenverdeling bepaald. Voor de criteria ‘potentieel 

aantal fietsers’, ‘regionale en lokale ambities’ en ‘autoknelpunten’ is het aantal te 

behalen punten hoger dan bij andere criteria. Deze criteria wegen zwaarder mee in de 

prioritering omdat dit een indicatie is van potentieel gebruik, draagvlak en financiering. 

 

4.1.1 Potentieel aantal fietsers 

Het belangrijkste criterium voor (het succes van) een snelfietsroute is het aantal 

(potentiële) fietsers dat van de route gebruik gaat maken. Het gebruik van een fietsroute 

is echter lastig te bepalen, maar de potentie wordt (grotendeels) bepaald door de 

fietsafstand en van de grootte van de kernen (aantal inwoners). Het fietsaandeel neemt 

namelijk af met de afstand: meer mensen pakken de fiets voor verplaatsingen van 5 km 

dan bij verplaatsingen van 15 km. Daarnaast zorgen grotere kernen voor meer 

verplaatsingen en dus (meestal) ook voor meer fietsritten dan kleinere kernen.  

 

De potentie van het aantal fietsers is daarom gebaseerd op de afstand en de grootte van 

de kernen. De routes zijn beoordeeld volgens onderstaande scoretabel. Bij iedere route 

4  
 
Prioritering van 
snelfietsroutes 
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wordt gekeken naar de relatie tussen het begin- en eindpunt, maar ook naar de 

tussenliggende relaties. Immers, een route tussen twee steden die via twee andere 

plaatsen loopt, heeft meer potentie dan een route tussen de twee steden zonder de 

tussenliggende plaatsen. In onderstaand beoordelingskader is geen maximum score 

gedefinieerd, maar uit de beoordeling blijkt dat de hoogste score die een route kan 

behalen ca. 7 punten betreft.  

 

Aantal inwoners 
plaats 1 

Aantal inwoners 
plaats 2 

Afstand (kern tot kern) 

< 5 km 5 - 10 km 10 - 15 km > 15 km 

>70k >70k 3,0 pt 2,0 pt 1,0 pt 0 pt 

>70k 30k-70k 2,5 pt 1,5 pt 0,5 pt 0 pt 

30k-70k 30k-70k 1,5 pt 1,0 pt 0,5 pt 0 pt 

30k-70k <30 k voldoet niet aan criteria voor potentiële SFR 

<30 k <30 k voldoet niet aan criteria voor potentiële SFR 

 

Tabel 4.1: beoordeling van fietsroutes op potentieel aantal fietsers 

 

 
 

 

4.1.2 Koppeling met regionale ambities 

Voor de realisatie van een snelfietsroute is draagvlak (en cofinanciering) bij de betrokken 

gemeentes en mogelijk regio’s nodig. Daar waar al ideeën en initiatieven zijn kan 

mogelijk snel resultaat behaald worden in relatief korte tijd. Om de potentiële 

snelfietsroutes op dit criterium te beoordelen zijn mobiliteitsnota’s, fietsplannen en/of 

fietsprogramma’s van de verschillende regio’s en de 70.000+ gemeenten erop 

nageslagen of er reeds concrete plannen zijn voor nieuwe snelfietsroutes. De regionale 

en lokale ambities zijn opgenomen in bijlage 1. De potentiële snelfietsroutes zijn 

vervolgens als volgt beoordeeld: 

■ 1 punt: snelfietsroute is genoemd in tenminste 1 beleidsstuk van een regio of 70.000+ 

gemeente; 

■ 0 punt: er is geen regionaal of lokaal beleidsstuk dat de fietsroute noemt. 

 

4.1.3 Recreatief medegebruik 

Snelfietsroutes zijn primair gericht op utilitair fietsgebruik. Echter daar waar routes ook 

gebruikt kunnen worden door recreanten is sprake van een win-win situatie. Enerzijds 

zijn er fietsroutes die door een natuur- of recreatiegebied lopen waar mensen fietsen om 

te recreëren, anderzijds zijn er fietsroutes waar recreatieve fietsers gebruik van maken 

om bij een attractie of publiekstrekker te komen. Er dient echter wel sprake te zijn van 

Voorbeeld beoordeling potentieel aantal fietsers: 

Snelfietsroute Rotterdam – Zoetermeer (via Berkel) 

■ Rotterdam (70k+) – Zoetermeer (70k+)   afstand 10 - 15 km => 1 punt 

■ Rotterdam (70k+) – Berkel en Rodenrijs (30k-70k)  afstand 10 - 15 km => 1,5 punt 

■ Berkel en Rodenrijs (30k-70k) – Zoetermeer (70k+)  afstand 10 - 15 km => 1,5 punt 

Totaalscore = 1 + 1,5 + 1,5 = 4 punten 
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substantieel recreatief gebruik, en daarom is een selectie gemaakt van natuur- en 

recreatiegebieden1 en attractiepunten2 voor deze beoordeling. De fietsroutes zijn 

vervolgens als volgt beoordeeld: 

■ 1 punt indien een (potentiële) snelfietsroute door een van de geselecteerde natuur- of 

recreatiegebieden loopt, of indien de route redelijkerwijs richting een van de 

attractiepunten loopt.  

■ 0 punten voor alle andere gevallen. 

 

4.1.4 Koppeling met autoknelpunten 

Enerzijds kunnen snelfietsroutes voor een verlichting van knelpunten op het autonetwerk 

zorgen, anderzijds is de kans groter dat automobilisten op de fiets overstappen indien zij 

(fikse) vertraging ervaren. Automobilisten hebben dan een aanleiding om hun gedrag 

aan te passen. De kansrijkheid van een snelfietsroute neemt dus toe indien deze nabij 

autoknelpunten zijn gelegen. Voor het rijkswegennet zijn de knelpunten overgenomen 

uit de NMCA 2017 van het Ministerie I&W, waarbij gekeken is naar de file top 50 in 2030 

(o.a. knelpunt A15 Papendrecht-Sliedrecht). Voor Provinciale wegen is gebruik gemaakt 

van het Provinciale wegenplan en verkeersprognoses van het MRDH-verkeersmodel 

(daaruit volgen onder meer knelpunten op de Algerabrug en de N222 Veilingroute). De 

puntenverdeling is als volgt: 

■ 1 punt indien een potentiële snelfietsroute parallel ligt aan een autoknelpunt, of 
redelijkerwijs een alternatief kan zijn voor het autoknelpunt 

■ 0 punten als een snelfietsroute niet nabij een autoknelpunt ligt. 

 

 

4.1.5 Koppeling met economische toplocaties 

Snelfietsroutes zijn primair gericht op utilitaire fietsers. Fietsroutes die daarom aansluiten 

op locaties met veel werkgelegenheid zijn daarom kansrijker. In de Ruimtelijk-

Economische Ontwikkelstrategie (REOS) zijn voor de provincie Zuid-Holland economische 

toplocaties gedefinieerd: o.a. Leiden Bioscience park, Den Haag Central Innnovation, TIC 

Delft, en de EUR in Rotterdam. In de Mainport Rotterdam, het Westland en het Oostland 

is de dichtheid van banen een stuk lager en tevens geografisch verspreider. Deze 

toplocaties zijn daarom niet meegenomen in de beoordeling. 

■ 1 punt indien de potentiele snelfietsroute naar, langs, of door een economische 

toplocatie loopt.  

■ 0 punten indien er geen koppeling is met een economische toplocatie. 

 

                                                           
1 de volgende recreatie- en natuurgebeiden zijn meegenomen: Voornese Duinen, Solleveld en 

Kapittelduinen, Westduinpark en Wapendal, Duivenvoordse en Veenzijdse Polder, 
Kagerplassen, Midden-Delfland, Biesbosch, Bentwoud, Groene Rijstreek, Nieuwekoopse 
plassen, Tiengemeten (Bron: www.natuurzuidholland.nl) 

2 de volgende publiekstrekkers zijn meegenomen: Duinrell, Drievliet, Madurodam, Kinderdijk, Brielle, 
en het strand van Goeree. 
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Figuur 4.2: economische toplocaties (bron: Bestuurlijke notitie REOS3) 

  

                                                           
3    

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2016/06/09/bes
tuurlijke-notitie-reos/bestuurlijke-notitie-reos.pdf 
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4.2 Toepassing op potentiele snelfietsroutes 

Voor alle potentiële snelfietsroutes is een inventarisatie gemaakt van de hiervoor 

beschreven criteria. Deze is in de hierna volgende tabellen weergegeven. Op basis van 

deze inventarisatie is in de volgende paragraaf een prioritering gemaakt. 

 

 
  

Tabel 4.1: beoordeling van de potentiële snelfietsroutes op de criteria 

Analyse van snelfietsroutes 
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Tabel 4.1 (vervolg): beoordeling van de potentiële snelfietsroutes op de criteria 

Analyse van snelfietsroutes 
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4.3 Prioritering 

De potentiële snelfietrsroutes zijn gescoord op basis van de criteria en bijbehorende 

puntenverdeling. Hieronder zijn de routes geprioriteerd naar totaalscore, een route kan 

maximaal 13 punten behalen. 

 

id Van Via Naar Score   id Van Via Naar Score 

10 Rotterdam Delft, Rijswijk Den Haag 12   43 Vlaardingen   Spijkenisse 6 

6 Rotterdam Schiedam, Vlaardingen Maassluis 11   24 Delft   Vlaardingen 6 

3 Rotterdam 
Ridderkerk, Hendrik-

ido-Ambacht 
Dordrecht 11   35 Gouda Woerden Utrecht 6 

14 Den Haag 
Leidschendam, 

Voorschoten 
Leiden 11   34 Alphen a/d Rijn   Schiphol 6 

9 Rotterdam Berkel en Rodenrijs Zoetermeer 10   28 Leiden   Katwijk 6 

29 Leiden 
Lisse, Hillegom, 

Heemstede 
Haarlem 10   42 Dordrecht Moerdijk Breda 6 

2 Rotterdam 
Barendrecht, 

Zwijndrecht 
Dordrecht 9   33 Alphen a/d Rijn Woerden Utrecht 5 

18 Den Haag Voorburg Zoetermeer 9   27 Leiden   Leiderdorp 5 

7 Rotterdam Hoogvliet Spijkenisse 9   41 Dordrecht Oud-Beijerland Spijkenisse 5 

26 Leiden Oegstgeest Noordwijk 8   12 Den Haag   s-Gravenzande 5 

37 Gorinchem 
Sliedrecht, 

Papendrecht 
Dordrecht 8   45 Spijkenisse   Hellevoetsluis 5 

15 Den Haag Wassenaar Leiden 8   32 Alphen a/d Rijn   Gouda 4 

4 Rotterdam 
Capelle a/d Ijssel, 

Nieuwekerk a/d Ijssel 
Gouda 8   22 Zoetermeer   Alphen a/d Rijn 4 

44 Hoogvliet 
Barendrecht, 

Ridderkerk 
Papendrecht 8   8 Rotterdam   Oud-Beijerland 4 

5 Rotterdam   Krimpen a/d Ijssel 8   16 Den Haag   Katwijk 4 

21 Zoetermeer Pijnacker Delft 7   23 Delft   Maassluis 4 

1 Rotterdam Zwijndrecht Dordrecht 7   31 Leiden   Alphen a/d Rijn 4 

11 Rotterdam Pijnacker Den Haag 7   20 Zoetermeer   Leiden 3 

30 Leiden Nieuw-Vennep Schiphol 7   38 Gorinchem   Utrecht 3 

13 Den Haag   Scheveningen 7   36 Gouda   Gorinchem 2 

25 Delft   Naaldwijk 7   39 Gorinchem    Culemborg 1 

19 Zoetermeer Waddinxveen Gouda 6   40 Gorinchem   Waalwijk 1 

 
Tabel 4.2: prioritering van potentiele snelfietsroutes  
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Op basis van de gevoerde gesprekken en bij het opstellen van het netwerkbeeld zijn 

diverse aspecten langs gekomen die van grote invloed zijn op het succes van een 

snelfietsroute. Deze aspecten hebben geen effect op de verbinding, maar zijn wel van 

belang bij de daadwerkelijke routekeuze en realisatie van de snelfietsroute. In dit 

hoofdstuk worden diverse factoren benoemd die het succes van een snelfietsroute 

kunnen vergroten; de succesfactoren. 

 

 

5.1 Routekeuze 

De potentiele snelfietsroutes zoals gedefinieerd in hoofdstuk 3.2 zijn weergegeven als 

verbindingen tussen twee of meer kernen. Voor de kansrijke verbindingen moet een 

daadwerkelijke fietsroute worden uitgewerkt. De routekeuze is essentieel voor het 

daadwerkelijke succes van een snelfietsroute. In samenspraak tussen de provincie en de 

betrokken gemeenten moeten voorstellen hiervoor worden uitgewerkt. Bij de 

routekeuze moet rekening worden gehouden met een aantal aspecten die een fietsroute 

succesvol kunnen maken. 

 

■ Zoek de verbinding met OV 

De fiets en het openbaar vervoer kunnen elkaar versterken, maar zijn deels ook 

concurrenten van elkaar. De fiets is belangrijk in het voor- en natransport van een 

HOV-halte. Om de potentie van de combinatie snelfietsroute met HOV optimaal te 

kunnen benutten, moeten de snelfietsroutes aansluiten op de HOV-knooppunten. Zo is 

een soepele overstap van HOV op de snelle fiets en andersom mogelijk. Dit geldt in 

eerste instantie vooral bij de grotere HOV-knooppunten, die interessant zijn om over 

grotere lengte naar toe te fietsen. 

■ Aantrekkelijke omgeving 

Een herkenbare en comfortabele snelfietsroute is aantrekkelijk voor fietsers. Wanneer 

de fietsroute in een aantrekkelijke omgeving ligt dan vormt dat nog een extra 

stimulans voor het aantal fietsers. In de routekeuze verdient het daarom de voorkeur 

om een route te realiseren langs water, natuurgebieden, landelijk gebied of 

cultuurhistorische locaties. Hiermee wordt ook de combinatie met recreatieve fietsers 

versterkt. 

5  
 
Succesfactoren 
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■ Snelfietsroute als drager voor fietsnetwerk 

De snelfietsroute is in de rangorde voor fietsroutes de belangrijkste verbinding in het 

netwerk. Om de snelfietsroute te integreren in haar omgeving in een goede 

aansluiting op het fietsnetwerk echter essentieel. Andere fietsroutes dienen als 

voedingspunten voor de snelfietsroute en zorgen ook voor aansluiting op de diverse 

ruimtelijke elementen. 

 

 

5.2 Financiering 

Diverse partijen zijn betrokken bij het realiseren van snelfietsroutes en de financiering 

van de routes. Aanvullende financiering is mogelijk vanuit andere bronnen door de 

projecten slim te positioneren en de voordelen van het stimuleren van fietsgebruik te 

benutten.  

 

■ Relatie met autoknelpunten 

Het stimuleren van het fietsgebruik kan verlichting bieden op het autonetwerk. Veel 

autoritten zijn korter dan 15 kilometer lang, met name in de omgeving van steden. 

Wanneer een deel van deze autoritten kan worden vervangen door fietsritten dan kan 

dat lucht geven op stedelijke invalswegen en ringwegen. In het kader van het 

programma Beter Benutten zijn diverse fietsprojecten op deze wijze opgezet en ook 

het programma Fiets Filevrij diende er toe om de fiets als alternatief voor de auto aan 

te bieden. Investeringen in het stimuleren van het fietsgebruik is daarbij een relatief 

voordelige optie in vergelijking tot wegenprojecten.  

 

■ Zoek verbinding met CO2 reductie 

Met het ondertekenen van het klimaatakkoord van Parijs is het verminderen van de 

uitstoot van CO2 hoog op de politieke agenda komen te staan. Om 

klimaatveranderingen te voorkomen moet de aarde minder snel opwarmen. Het 

verminderen van de uitstoot van CO2 levert hierin een belangrijke bijdrage. Vanwege 

de hoge politieke prioriteit komen er de komende jaren budgetten beschikbaar voor 

het verminderen van de uitstoot van CO2. In figuur 5.1 is de vergelijking gemaakt qua 

CO2-uitstoot per reizigerskilometer per vervoerwijze. Wanneer kan worden 

aangetoond dat de realisatie van een snelfietsroute bijdraagt aan de transitie van 

autokilometers naar fietskilometers dan levert dit een bijdrage aan de reductie van de 

CO2-emissie. 
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Figuur 5.1: CO2-emissie (gram per reiziger per kilometer) Bron: Energieagenda 2016-2020-
2050 

 

■ Zoek naar financiering voor hele route 

Realisatie van een snelfietsroute is een samenwerking tussen diverse partijen. De 

grootste winst in bereikbaarheid is veelal voor de grotere herkomsten en 

bestemmingen, terwijl de grootste kosten in kleinere tussenliggende kernen kunnen 

liggen. Om de realisatie en financiering van de gehele snelfietsroute rond te krijgen is 

het van belang dat de kosten voor realisatie van de gehele fietsroute worden bezien, 

waarbij alle partijen duidelijk over hun grenzen heen moeten kijken. Door te komen 

tot een gedeelde financiering en deze vast te leggen in een bestuursakkoord wordt de 

kans op een succesvolle realisatie vergroot.  

 

 

5.3 Draagvlak 

Het realiseren van nieuwe snelfietsroutes is over het algemeen een regionale 

aangelegenheid. Bij het project zijn meerdere overheden betrokken, vaak meerdere 

gemeenten, waterschappen, provincie en Rijkswaterstaat. Niet alle overheden hebben 

hetzelfde belang bij de realisatie van een snelfietsroute. Om snelfietsroutes toch te 

kunnen realiseren is een goede regionale aanpak van essentieel belang. Het creëren van 

bestuurlijk draagvlak voor de snelfietsroute is daarin een belangrijk startpunt.  

 

Door het samenwerkingsverband Fiets Filevrij is een procesaanpak snelfietsroutes 

gepubliceerd. Enkele relevante aspecten daaruit zijn: 

■ Actieve participatie/initiatief vanuit de gemeenten en waterschappen om een project 

op te starten zorgt voor een groter draagvlak. 

■ Stel een gezamenlijk schetsontwerp op dat door alle betrokken wegbeheerders wordt 

gedragen. 
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■ Leg de scope, ambitie en inzet van betrokken partijen (financieel en inspanning) vast 

in een bestuursovereenkomst. 

 

 

5.4 Werkgeversaanpak 

De meerwaarde van de realisatie van een nieuwe snelfietsroute is het stimuleren van 

het fietsgebruik in de regio. Het fietsgebruik wordt niet alleen gestimuleerd door de 

realisatie van nieuwe infrastructuur. Ook marketing, communicatie-uitingen en 

stimuleringsmaatregelen kunnen onderdeel zijn van de aanpak om het fietsgebruik in 

een regio te verhogen.  

 

Een werkgeversaanpak draagt bij aan het stimuleren van fietsen. Een nieuwe 

snelfietsroute kan zorgen voor een betere bereikbaarheid van bedrijven en 

bedrijventerreinen. Een werkgeversplatform kan worden benut om werkgevers hierover 

te informeren en om te bespreken hoe een route nog beter kan aansluiten op een 

bedrijventerrein. Daarnaast kan een werkgeversplatform worden benut om via de 

werkgevers het fietsgebruik onder werknemers te stimuleren.  

 

 

5.5 Rol Provincie 

De provincie Zuid-Holland heeft als doelstelling om de bereikbaarheid van de provincie te 

vergroten. Het realiseren van snelfietsroutes draagt bij aan het bereiken van deze 

ambitie. De provincie kan op meerdere manieren invulling geven aan het bereiken van 

deze ambitie. 

 

In de eerste plaats is de provincie wegbeheerder van het provinciale wegennet. Vanuit 

die rol kan de provincie aantrekkelijke fietsroutes langs de provinciale wegen realiseren. 

Niet altijd zullen de snelfietsroutes langs een provinciale weg liggen. In die gevallen kan 

de provincie op een andere wijze bijdragen. 

 

Als trekker en/of initiatiefnemer kan de provincie andere partijen gaan stimuleren om 

mee te werken aan de realisatie van een snelfietsroute. Daarbij kan de provincie als 

trekker de regie nemen over de onderzoeksfase voor de routekeuze en ontwerp. Hierin 

kan de provincie ook nadrukkelijk de samenwerking zoeken met de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag. De MRDH heeft ook de ambitie om diverse snelfietsroutes te 

realiseren en kan daarin ook de rol van initiatiefnemer of medefinancier op zich nemen.  

 

Wanneer meer zicht is op een daadwerkelijk project dan kan de provincie in de rol van 

medefinancier de daadwerkelijke realisatie van een route bespoedigen. Door 

medefinanciering vanuit de provincie worden andere overheden gestimuleerd om ook te 

participeren in de daadwerkelijke realisatie van een fietsroute. 

 

Tijdens de initiatiefase en de realisatiefase kan de provincie de rol van uitvoerder op zich 

nemen. De provincie heeft de afgelopen jaren kennis en ervaring opgedaan met de 
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daadwerkelijke realisatie van snelfietsroutes. Door deze kennis en ervaring vanuit een 

staande organisatie in te zetten en te delen met andere partners wordt voorkomen dat 

voor de realisatie van nieuwe fietsroutes het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. 
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In deze bijlage is een beschrijving gegeven van de initiatieven van de verschillende 

regio’s en 70.000+ gemeenten binnen de provincie Zuid-Holland. Daarnaast is ook 

gekeken naar initiatieven over de provinciegrenzen heen om ook het fietsnetwerk daar 

goed aan te laten sluiten. Voor de regionale/lokale initiatieven is gekeken naar: 

 

Regio’s 

■ Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

■ Drechtsteden 
■ Holland Rijnland 
■ Midden-Holland 

■ Hoeksche Waard 

■ Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

■ Voorne-Putten 

■ Goeree Overflakkee 

 

Buiten de provincie Zuid-Holland 

■ Provincie Zeeland 
■ Provincie Noord-Brabant 
■ Provincie Utrecht 

■ Provincie-Noord Holland 
■ Metropoolregio Amsterdam 

 

 

 

70.000+ gemeenten 

■ Den Haag 

■ Rotterdam 

■ Zoetermeer 

■ Leiden 

■ Delft 
■ Gouda 
■ Alphen a/d Rijn 

■ Dordrecht 
■ Spijkenisse 
■ Vlaardingen 

■ Schiedam 

 

 

 

 

 

 

  

Bijlage 1  
 
Regionale en lokale 
initiatieven 
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Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
Beschouwde beleidsstukken omtrent fietsstimulering/fietsnetwerken/snelfietsroutes: 

■ Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 
 

 
Figuur B1.1: Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025  

 

 

Initiatieven omtrent snelfietsroutes 

In de uitvoeringsagenda bereikbaarheid zijn doelen geformuleerd om het fietsgebruik te 

stimuleren. Een van de doelen is het definiëren van een Metropolitaan fietsnetwerk, met 

een kwaliteitsniveau dat vergelijkbaar is met snelfietsroutes. In 2017 is het Metropolitaan 

fietsnetwerk uitgewerkt, deze is in figuur B1.1 weergegeven. 

 

 
Figuur B1.2: uitwerking van het Metropolitaan Fietsnetwerk in de MRDH 

 

 



C
O

N
C

E
P

T
 

 

www.goudappel.nl Toekomstagenda snelfietsroutes B1-3 

 

 

Realisatie van Hollandse Banen 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft in haar uitvoeringsagenda het initiatief 

genomen om samen met haar partners fietsverbindingen in de zuidelijke randstad te 

realiseren die de historische kernen en cultuurlandschappen logisch en op een 

aantrekkelijke manier met elkaar verbinden. Beleving van de landschappen en routes is 

hierbij belangrijk, maar ook de betere bereikbaarheid van de regio en het stimuleren van 

een gezonde levensstijl. Het netwerk van de Hollandse Banen is in de basis gedefinieerd. 

Realisatie is nog niet gepland, onder meer vanwege de financiering van de routes. 

 

  
Figuur B1.3: Hollandse Banen in de MRDH 
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Regio Drechtsteden 
In het regionaal Mobiliteitsplan 

2012-2022 wordt beschreven dat de 

regio regionale fietsverbindingen in 

en tussen gemeentes, andere 

steden en het buitengebied wilt 

versterken. De regio wil het 

regionale fietsnetwerk afstemmen 

met het provinciaal fietsnetwerk. 

Succesvolle fietsroutes zijn de 

snelfietsroutes tussen Sliedrecht en 

Alblasserdam (Beneden Merwede 

route) en tussen Zwijndrecht en 

Rotterdam (F16). 
figuur B1.4: regionaal fietsnetwerk in de Drechtsteden 

 
 
Regio Holland Rijnland 
Beschouwde beleidsstukken omtrent fietsstimulering/fietsnetwerken/snelfietsroutes: 

■ Trends en knelpunten, Op weg naar een mobiliteitsagenda, 2017 

 

Initiatieven omtrent snelfietsroutes 

Door de regio is een potentieel snelfietsroute-netwerk gedefinieerd, daarvan zijn reeds 

enkele snelfietsroutes in studiefase. De snelfietsroutes betreft: 

■ SFR Leiden – Katwijk (in studiefase) 

■ SFR Leiden – Rijnsburg 
■ SFR Katwijk – Noordwijk  

■ SFR Voorschoten – Leiderdorp 

■ SFR Leiden Sassenheim – Hillegom 

■ SFR Leiden – Voorhout – Noordwijk (in studiefase) 

■ SFR Leiden – Zoetermeer (in studiefase) 

 

 
figuur B1.5: Potentieel snelfietsroute netwerk Holland-Rijnland  
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Regio Midden-Holland 
Beschouwde beleidsstukken omtrent fietsstimulering/fietsnetwerken/snelfietsroutes: 

■ Regionaal Verkeers- en vervoerplan 2017 - 2025 
 

 
figuur B1.6 RVVP 2017 - 2025 Midden-Holland 

 

Initiatieven omtrent snelfietsroutes 

De regio heeft als doel gesteld het fietsklimaat te verbeteren. Daarvoor zet de regio in op 

een kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes., dit netwerk komt overeen met het provinciale 

fietsnetwerk. Snelfietsroute Rotterdam – Gouda (F20) is als concrete maatregel benoemd.  

 

 

 

Regio Hoeksche Waard 
Beschouwde beleidsstukken omtrent fietsstimulering/fietsnetwerken/snelfietsroutes: 

■ Regionaal Verkeers- en vervoerplan 2020-2030 

 

 
figuur B1.7: RVVP 2020-2030 Hoeksche Waard 

 

Initiatieven omtrent snelfietsroutes 

Er is in de regio aandacht voor utilitaire (ook scholierenroutes) en recreatieve 

fietsverbindingen, maar er worden geen concrete snelfietsroutes benoemd. De afstanden 

in de Hoeksche Waard zijn ook groot, waardoor met name aandacht is voor de fietsroutes 

binnen de bebouwde kom. Wel liggen er op regionaal niveau kansen voor 

scholierenroutes naar Dordrecht en Spijkenisse, en een goede verbinding naar 

Rotterdam. 
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Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
Beschouwde beleidsstukken omtrent fietsstimulering/fietsnetwerken/snelfietsroutes: 

■ Regionaal Verkeers- en Vervoerplan 
 

   
figuur B1.8 RVVP (2013)    figuur B1.9: wensbeeld regionaal fietsnetwerk 

 

Initiatieven omtrent snelfietsroutes 

De regio zet in op het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk, en de belangrijkste 

routes te scheiden van drukke auto- en landbouwroutes. In de regio zijn veel interne 

verplaatsingen, en kan een goed regionaal fietsnetwerk tussen de kernen potentie 

hebben om het fietsgebruik te stimuleren. Er zijn geen concrete initiatieven voor 

snelfietsroutes. 

 

 

Regio Voorne-Putten 
Beschouwde beleidsstukken omtrent fietsstimulering/fietsnetwerken/snelfietsroutes: 

■ Voorne-Putten bereikbaar!, regionale bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten (2017) 
 

Initiatieven omtrent snelfietsroutes 

Voor de fiets zijn een aantal opgaven voor het fietsnetwerk benoemd. Dit betreft de op- 

en afritten van de Spijkenisserbrug, een parallelle fietsverbinding bij het 

Hartelweg/Groene Kruisweg, en de Hollandse Banen fietsroute van Spijkenisse naar 

Hellevoetsluis, die verder doorloopt naar Rockanje en Oostvoorne. Voor het Hollandse 

Banen fietsnetwerk zijn net als voor snelfietsroutes hoge inrichtingseisen opgesteld 

 

 

Regio Goeree-Overflakkee 
Beschouwde beleidsstukken omtrent fietsstimulering/fietsnetwerken/snelfietsroutes: 

■ Eilandvisie, gemeente Goeree-Overflakkee (2015) 

 

Initiatieven omtrent snelfietsroutes 

Het geheIe eiland maakt onderdeel uit van de gemeente Goeree-Overflakkee. In de 

gemeente is met name aandacht voor recreatieve fietsroutes. Er zijn geen concrete 

initiatieven voor snelfietsroutes. 
 
  



C
O

N
C

E
P

T
 

 

www.goudappel.nl Toekomstagenda snelfietsroutes B1-7 

 

 

Den Haag 
In de Haagse Nota Mobiliteit (2011) wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten 

fietsnetwerken, waarvan de sterfietsroutes het hoogste niveau vormen. De routes zijn 

qua inrichtingseisen vergelijkbaar met snelfietsroutes. Totaal betreft dit 14 routes.    

 

  
figuur B1.10: streefbeeld sterfietsroutes Den Haag 

 

 

Rotterdam 
In het fietsplan Rotterdam 2016 – 2018 is 

aandacht voor lange afstandsroutes. Drie 

langeafstandsroutes zijn reeds gerealiseerd, 

maar er wordt nog wel gekeken hoe deze 

routes nog comfortabeler gemaakt kunnen 

worden en deze het karakter kunnen geven 

van een snelfietsroute. De reeds gerealiseerde 

langeafstandsroutes zijn: 

■ Rotterdam – Dordrecht 

■ Rotterdam – Den Haag 

■ Rotterdam – Spijkenisse  

 

Daarnaast ziet de gemeente Rotterdam 

potentie in extra langeafstandsroutes: 

■ Rotterdam – Zoetermeer 

■ Rotterdam - Gouda 

 

figuur B1.11: Fietsplan Rotterdam 2016-2018 
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Leiden 
In de Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022 (en Nota herijking fietsroutes 2013-2020) is ruime 

aandacht voor het verbeteren van fietsroutes. Leiden zet in op 7 corridors om de 

regionale fietsverbindingen te versterken, waarbinnen snelfietsroutes een rol spelen. 

 

 
figuur B1.12: regionale fietscorridors Leiden 

 

De corridors betreft: 

■ Leiden - Katwijk 

■ Leiden  - Noordwijk / Schiphol 

■ Leiden – Kaag en Braassem 

■ Leiden – Alpen a.d. Rijn 
■ Leiden – Zoetermeer 

■ Leiden – Den Haag west (via Wassenaar) 

■ Leiden – Den Haag oost (via Voorschoten, Leidschendam-Voorburg) 

 

 

Zoetermeer 
In de Mobiliteitsvisie voor Zoetermeer 

in 2030 is een opgave uitgesproken 

voor het realiseren van 5 regionale 

snelfietsroutes: 

■ Zoetermeer – Delft 

■ Zoetermeer – Den Haag 

■ Zoetermeer – Leiden 

■ Zoetermeer – Bleijswijk 

■ Zoetermeer – Rotterdam 

 

Daarnaast is er een opgave om een 

recreatieve regionale fietsverbinding 

te verbeteren/realiseren: 

■ Zoetermeer - Wassenaar 
figuur B1.13: snelfietsroutes Zoetermeer  
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Delft 
In de Strategische Agenda Mobiliteit van de gemeente Delft uit 2013 wordt beschreven 

dat kansen liggen op enkele regionale verbindingen met omliggende gemeenten. De 

oost-west route met Westland en Pijnacker zijn op orde. In de noord-zuidrichting zijn 

verbindingen wel direct maar is betere herkenbaarheid en een hoogwaardigere 

verbinding (een snelfietsroute) gewenst. Dit betreft een route tussen Den Haag en 

Rotterdam via Delft. Delft werkt momenteel aan een mobiliteitsplan voor 2040. 

Daarnaast blijft Delft inzetten op het verbeteren van fietsverbindingen binnen de 

gemeente. 

 

  
figuur B1.14: fietsmaatregelen gemeente Delft 
 
 

Gouda 
In het mobiliteitsplan 2017 – 2026 heeft Gouda een 
wens om directe (snel)fietsroutes te realiseren op 
regionaal niveau.  De volgende regionale 
verbindingen zijn gewenst: 

■ Waddinxveen 

■ Bodegraven 
■ Boskoop 
■ Bergambacht 

■ Nieuwekerk (Rotterdam, als RVVP-project in 

voorbereiding) 

■ Oudekerk 

■ Moordrecht 

 

  

 

figuur B1.15:  Mobiliteitsplan Gouda 2017-2026  
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Alphen aan den Rijn 
In het fietsplan 2012-2020 zijn een 

aantal fietsdragers gedefinieerd als 

belangrijkste fietsroutes binnen de 

gemeenten. Dit zijn ook de 

verbindingen met regionale 

fietsroutes. De fietsdragers zijn 

herkenbare routes met zo weinig 

mogelijk oponthoud. Mogelijk is 

hier aansluiting te vinden met 

provinciale snelfietsroutes.  

 

Figuur B1.16: de fietsdragers in Alpen aan den Rijn 

 

 

Dordrecht 
In de Koersnota Mobiliteit Dordrecht 2018/Fietsvisie Dordrecht 2013 zet de gemeente in 

op het versterken van de regionale snelfietsroutestructuur, met verbindingen naar de 

verschillende omliggende gemeenten. Daarin zijn vier snelfietsroutes gedefinieerd die 

Dordrecht verbinden met Moerdijk/Brede, de Hoekse Waard, Barendrecht/Rotterdam, 

Ridderkerk, Papendrecht en Sliedrecht. 

 

 
 

Figuur B1.17: snelfietsroutes in Dordrecht 
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Spijkenisse 
In de Mobiliteitsagenda 2020+ van de 

gemeente Nissewaard(2014) zijn een 

hoofdfietsnet en belangrijke regionale 

verbindingen gedefinieerd. De gemeente zet 

in op een snelfietsroute naar Rotterdam, die 

mogelijk op termijn met kleine maatregelen 

ook de andere kant op, naar Hellevoetsluis, 

doorgetrokken kan worden.  

 

 

 

Vlaardingen 
In het Actieplan Mobiliteit uit 2017 is een 

wensbeeld gedefinieerd voor het 

fietsnetwerk, daarin zijn regionale 

snelfietsroutes opgenomen met 

verbindingen naar: 

■ Delft 
■ Maasland/Maassluis 

■ Schiedam 

 

 

 

 

Schiedam 
In het GVVP 2011-2020 worden een aantal 

hoofdroutes onderscheiden van een fijnmaziger 

onderliggend fietsnetwerk. Dit betreft een 

viertal oost-west verbindingen, en een viertal 

noord-zuid verbindingen. Deze hoofdroutes 

kunnen onderdeel zijn van regionale 

langeafstandsroutes, en mogelijk ook van 

snelfietsroutes. 
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Snelfietsroutes buiten de provincie Zuid-Holland 
Goede aansluitingen over provinciegrenzen heen zijn ook belangrijk voor de fietser. 

Daarom zijn ook de initiatieven buiten de provincie Zuid-Holland geïnventariseerd, zodat 

de verschillende fietsroutes / fietsnetwerken goed aansluiten. Mogelijk kan ook samen 

opgetrokken worden om een snelfietsroute over provinciegrenzen heen te realiseren.  

 
Provincie Zeeland 

In de provincie Zeeland zijn nog geen 

concrete initiatieven rond snelfietsroutes.  

 

Provincie Noord-Brabant 

In het Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-

2020 heeft Noord-Brabant een netwerk 

van snelfietsroutes opgesteld. Kansen/ 

aansluitingen met de provincie Zuid-

Holland liggen op de volgende relaties: 

■ Dordrecht – Moerdijk/Breda (F16) 

■ Gorinchem – Sleeuwijk - Werkendam 

(F27) 

 

Provincie Utrecht 

In het Realisatieplan 2016-2020 heeft de provincie Utrecht potentiële snelfietsroutes 

geïdentificeerd. Kansen / aansluitingen met de provincie Zuid-Holland liggen op de 

volgende relaties:  

■ Gouda – Woerden 

■ Alphen a/d Rijn – Woerden 

 

Provincie-Noord Holland & 

Metropoolregio Amsterdam 

In Noord-Holland hebben verschillende 

overheden zich gebundeld om samen het 

fietsnetwerk te verbeteren binnen het 

programma Metropolitane Fietsroutes. 

Kansen / aansluitingen met de provincie 

Zuid-Holland liggen op de volgende 

relaties: 

■ Hillegom – Heemstede – Haarlem 

■ Lisse – Nieuw-Vennep – 

Hoofddorp/Schiphol 
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