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Waddinxveen 

 Fietsvisie Waddinxveen 

Inleiding 
Fietsen moet voor jong en oud aantrekkelijk en veilig zijn. Helaas is dat in Waddinxveen niet altijd het geval.  

Het beleid in het Mobiliteitsplan, de coalitieafspraken en de programmabegroting is gericht op het stimuleren van 

het fietsgebruik binnen de gemeente Waddinxveen . Of de beleidsvoornemens zullen resulteren in een 

aantrekkelijk fietsnetwerk zal afhangen van het beschikbare budget en van de uitwerking van de plannen.  

Fietsersbond Waddinxveen wil zich inzetten om de gemeente te helpen Waddinxveen fietsvriendelijke te maken.  

In 2018 hebben we een knelpuntenlijst gemaakt, waarbij duidelijk werd dat de kwaliteit van de meeste 

fietsroutes onvoldoende is om comfortabel en veilig te kunnen fietsen en dat een samenhangende 

fietsinfrastructuur ontbreekt.  

Het zal veel inzet vergen om de consequenties van fietsonvriendelijke keuzes uit het verleden te veranderen. 

Terwijl de problemen in de toekomst nog urgenter worden met het toenemend gebruik van e-bikes, 

scootmobielen, driewielfietsen, bakfietsen etc. 

De geplande ontwikkelingen in de regio kunnen gunstig uitpakken voor fietsers. Er zijn plannen voor het beter 

bereikbaar maken van de Gouwe regio, waaronder het aanleggen van de Bentwoudlaan. Voor de fietser zijn deze 

nieuwe wegen meestal een extra barrière, maar het biedt ook kansen met ongelijkvloerse kruisingen die alleen 

toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De Plasweg is hier een voorbeeld van. Er komt een fietstunnel onder 

de Vredenburghlaan ter hoogte van de Plasweg. De doorgaande verbinding voor auto’s op de Plasweg is hiermee 

doorbroken. Dit maakt het mogelijk om de Plasweg in te richten tot fietsstraat. Dit kan voor fietsers een goede 

nieuwe noord-zuid verbinding worden, die bovendien aansluit op het bestaande recreatieve fietsknooppunten 

netwerk. 

 

Visie Fietsersbond Waddinxveen 
Om Waddinxveen fietsvriendelijker te maken is het van belang om te weten hoe druk het is op bepaalde routes, 

maar ook om rekening te houden met andere en nieuwe gebruikers van dit fietsnetwerk, zodat er in de toekomst 

daadwerkelijk meer gebruik van gemaakt kan worden.  

De ontwerpwijzer fietsverkeer van CROW beschrijft alle stappen om te komen tot een fietsvriendelijke 

infrastructuur. De CROW aanbevelingen hangen samen met de intensiteit van het fietsverkeer op een bepaald 

traject.  

Uit onze inventarisatie blijkt dat verreweg het grootste deel van de fietsroutes in Waddinxveen niet voldoet aan 

de aanbevelingen van CROW voor de Basisstructuur. Ongeacht of ze in het Mobiliteitsplan hoofdfietsroute 

worden genoemd. Ook na 2013, toen het Mobiliteitsplan werd goedgekeurd, is afgeweken van CROW 

aanbevelingen.  

Het Fietsplan van de Provincie Zuid-Holland 2016-2025 “Samen verder fietsen” geeft eveneens minimale 

kwaliteitseisen voor fietsvoorzieningen, maar de fietsroutes in Waddinxveen voldoen hier niet aan.  
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Fietsnetwerkcategorieën 
CROW en Provincie maken onderscheid tussen verschillende fietsnetwerkcategorieën. 

CROW  Provincie 
Zuid Holland 

 

Fietsers/ 
etmaal 

Fietsnetwerkcategorie Fietsers/ 
etmaal 

Fietsnetwerkcategorie 

< 750 Basisstructuur   
500- 2.500 Hoofdfietsnetwerk > 500 Hoofdnet 
2.000 Snelle fietsroute > 1.500 Plusroute 
 

Aanbevelingen voor breedte fietspaden: 

CROW 

Spitsuurintensitiet (fietsers/uur) Eenrichtingspad Tweerichtingenpad 

0 – 50 2 x 2,00m 2,50m 
50 – 150 2 x 2,00 2,50 – 3,00m 
150 – 350 2 x 2,50 – 3,00m 3,50 – 4,00m 
350 – 750 2 x 2,50 – 3,00m 4,50m 
>750 2 x 3,50 – 4,00m 4,50m 
 (Bron: CROW 2016 Tabel V16 Vrijliggend fietspad ) 

CROW werkt momenteel aan een ontmoetingsplanner waarmee op basis van het aantal ontmoetingen met andere 

gebruikers gerichte adviezen uitgebracht gaan worden over de breedte van fietspaden. 

Provincie Zuid-Holland 

Fietsers per etmaal Eenrichtingspad Tweerichtingenpad 

500 2 x 2,00m 3,50m 
1.500 2 x 2,50m 4,00m 
(Bron: Fietsplan Provincie Zuid-Holland 2016-2025 “Samen verder fietsen”)  

CROW richtlijnen voor boogstralen 
Fietsers/etmaal Fietsnetwerkcategorie Ontwerpsnelheid CROW Boogstraal 

 Ondergrens 12 km/h >5 m 
< 750 Basisstructuur 20 km/h >10 m 
500- 2.500 Hoofdfietsnetwerk 30 km/h >20 m 
2.000 Snelle fietsroute   
(bron: CROW 2016 tabel 3-2 Route, ontwerpsnelheid en boogstraal) 

De ondergrens voor boogstralen is 5 m; bij kleinere waarden daalt de fietssnelheid tot beneden de 12 km/h en moet de 

fietser te veel moeite doen om overeind te blijven. De kans op vallen neemt toe, vooral voor ouderen en E-bikers. 

Hoofdfietsroutes 
Juist het verbeteren van het hoofdfietsnet zou volgens Fietsersbond Waddinxveen speerpunt moeten zijn voor de 

gemeente. Het grootste deel ervan voldoet nu zelfs niet aan de richtlijnen van CROW voor de Basis structuur, 

noch aan de minimale kwaliteitseisen van de provincie.  

- Fietspaden zijn (veel) te smal 

- Bochtstralen zijn te krap 

- Bermen zijn niet overrijdbaar en obstakelvrij 

- Fietspaden zijn overwegend tweerichtingen 

- Verkeersstromen zijn sterk vervlochten 

- Bewegwijzering is ontoereikend 
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Prioriteit hebben: 

Noord-Zuid structuur 

NZ1 Plaswegroute  Noordeinde – Dorpsstraat – Plasweg  

NZ2 Spoorroute  Wilgenlaantje – Zuiveringspad – Spoorpad – Kanaaldijk  

NZ3 Kaderoute  Noordkade – Zuidkade – Wilhelminakade  

NZ4 Henegouwerwegroute N207 (oostelijk of westelijk van de weg) 

Oost-West structuur 

OW1 Noord-tunnelroute Staringlaan – Station Waddinxveen Noord – Wadde  

OW2 PWA-tunnelroute Willem de Zwijgerlaan – Beethovenlaan  

OW3 Kerkwegroute  Brugweg – Kerkweg-Oost – Passage – Station – Kerkweg-West – Kleikade  

OW4 Centrumroute  Oostpolderwijk – Oude Dreef – Dreef – Herbarenerf – Sportvelden  

OW5 Maxima-tunnelroute Coenecoopbrug – Kanaaldijk – Dreef  

OW6 Triangelroute  Coenecoopbrug – Coenecoop – Station Triangel – Parklaan – Zuidplaslaan 

 

Meekoppelkansen snelfietsroutes 
De gemeente Waddinxveen kan een inhaalslag maken voor het fietsverkeer door de meekoppelkansen van 

regionale ontwikkelingen voor snelfietsroutes te benutten. Zij kan aansluiten op het (geplande) netwerk van 

snelfietsroutes in de regio. Zie de kaartjes verderop in onze fietsvisie voor de ontwikkelingen in de regio. Voor 

financiering vanuit de provincie is het meestal een voorwaarde dat de gemeente een deel zelf financiert. 

Aansluiting zoeken bij deze projecten is een voorwaarde voor succes. 

 

Kaarten: 

Meekoppelkansen 

Bijlage 1: Vredenburghlaan, Bentwoudlaan, Verlengde  Bentwoudlaan (Project N207 zuid) 

Bijlage 2: Programmatische aanpak Gouwe (www.beterbereikbaargouwe.nl ) 

Bijlage 3: Knooppuntenroutes  

Gegevens fietsintensiteit 

Bijlage 4: Fietsnetwerkkaart - Mobiliteitsplan Waddinxveen 2013-2020 

Bijlage 5: Strava heatmap Waddinxveen 

Bijlage 6: Fietsplan Provincie Zuid-Holland 2016-2025 “Samen verder fietsen”  
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Bijlage 1: Vredenburghlaan, Bentwoudlaan, Verlengde  Bentwoudlaan (Project N207 zuid) 

(bron: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n207/n207-

zuid-alphen-den/ ) 

   

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n207/n207-zuid-alphen-den/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n207/n207-zuid-alphen-den/
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Bijlage 2: Programmatische aanpak Gouwe (bron: www.beterbereikbaargouwe.nl ) 

Gemaakte keuzes per december 2018: Afronding fase 1 
Voor de middellange termijn wordt voorgesteld om in fase 2 voort te bouwen op de 
hoofdoplossingsrichtingen uit de in fase 1 opgestelde scenario’s: 2 ‘Sterke Gouwe’, 3 
‘Oeververbinding Noord’ en 5 ‘Ringwegen’. Sterke Gouwe focust op een vlotte en veilige 
doorvaart, in het scenario ‘Oeververbinding Noord’ wordt een nieuwe oost-west verbinding 
voorgesteld waarmee de hefbruggen en de kernen worden ontlast en in scenario ‘Ringwegen’ zijn 
alternatieve noord-zuidverbindingen het uitgangspunt. Kansrijke elementen met toegevoegde 
waarde uit scenario 4 ‘Oeververbinding Midden’ worden ook benut in fase 2, dit met uitzondering 
van een verbinding door het Gouwebos. 

 
OVF 1: Verbeteren fietsroutes naar R-net-haltes, aanleg snelfietsoutes / fietsstraat: 
a: Noord-zuid: snelfietsroute tussen Gouwe en N207 (Scenario 2: ‘Sterke Gouwe’) 
a: Noord-zuid: naast N207 (Scenario 3: ‘Oeververbinding – Noord’) 
b: Oost-west: Gouda – W’veen – Z’meer (alle scenario’s) 
c: Noord-zuid: nabij spoorlijn (Scenario 4: ‘Oeververbinding – Midden’) 
Beoogd effect: modal shift van 2% ten gunste van OV en fiets 
 

 

http://www.beterbereikbaargouwe.nl/
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Bijlage 3: Knooppuntenroutes (bron: https://www.anwb.nl/fietsen/fietsknooppuntenplanner ) 

Ontbrekende schakel (09) naar (14) kan worden ingevuld door de nieuwe snelfietsroute Kleikade 
Ontbrekende schakel (15) naar (08) kan worden ingevuld door de Plasweg tot snelfietsroute om te vormen. Deze 
weg zal autoluw worden na het aanleggen van de Vredenburghlaan, omdat dan doorgaand autoverkeer niet meer 
mogelijk is. Voor fietsers komt er een fietstunnel onder de Vredenburghlaan. 
 
 

 

  

https://www.anwb.nl/fietsen/fietsknooppuntenplanner
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Bijlage 4: Fietsnetwerkkaart - Mobiliteitsplan Waddinxveen 2013-2020 
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Bijlage 5: Strava heatmap Waddinxveen  

(bron: https://www.strava.com/heatmap#13.64/4.65798/52.04517/bluered/ride - dec 2018) 
Strava wordt gebruikt door sporters, daarom niet 100% representatief, maar geeft wel een goede indicatie. 
Opvallend: Beide zijden van de Gouwe worden gebruikt. De westzijde van de Gouwe telt aanzienlijk minder 
drukke kruispunten, doordat er onder de bruggen doorgefietst kan worden. Als het wegdek op deze rout wordt 
opgewaardeerd, dan is dit op te waarderen tot een mooie snelle fietsroute, van de sluis bij Gouda totaan Alphen. 
 

 

https://www.strava.com/heatmap#13.64/4.65798/52.04517/bluered/ride
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Bijlage 6: Fietsplan Provincie Zuid-Holland 2016-2025 “Samen verder fietsen” 

Deze kaart toont het fietsnetwerk van Zuid-Holland. 
Het betreft het zogeheten ‘utilitaire netwerk’ 
gebruikt voor fietsen van A naar B (doelgericht fietsen naar bijv. werk, school, winkels, familie) 
Plusroute betreft >1.500 fietsers per etmaal. Het Hoofdnet betreft > 500 fietsers per etmaal 
Een actuele versie is online te vinden op staatvan.zuid-holland.nl 

Staat van Zuid-Holland (bron: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/fietsnetwerk/ ) 

 

https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/fietsnetwerk/

