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Waddinxveen 

 Fietsvisie Waddinxveen 

Bijlage 2: Richtlijnen CROW en provincie Zuid-Holland 

Fietsnetwerkcategorieën 

De eisen die worden gesteld aan een netwerk zijn afhankelijk van de intensiteit. CROW en Provincie maken 

onderscheid tussen verschillende fietsnetwerkcategorieën. 

CROW   Provincie Zuid-
Holland 

 

Fietsers  
Per dag 

Fietsnetwerkcategorie  Fietsers  
Per dag 

Fietsnetwerkcategorie 

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

 

Richtlijnen voor breedte fietspaden: 

CROW 

Spitsuurintensiteit (fietsers/uur) Eénrichtingsfietspad Tweerichtingsfietspad 

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 Eénrichtingsfietspad Tweerichtingsfietspad 

500 (hoofdfietsroute) 2,50 m 3,50 m 
1.500 (plusroute) 3,00 m 4,00 m 

Bron: Handboek Ontwerpcriteria Wegen 5.0 [PZH 2019] 

 

Richtlijnen voor boogstralen 

CROW 

Fietsers/etmaal Fietsnetwerkcategorie Ontwerpsnelheid CROW Boog-straal 

 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 boog-straal 

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.  



20200130 Fietsvisie Waddinxveen bijlagen 2-4  2/10 

Nieuwe publicatie over fietspad van de toekomst Fietsberaad – CROW 

Het fietspad van de toekomst  

(Publicatie verwacht begin 2020) 
Een voorpublicatie is te vinden op:  
https://fietsberaad-kentico-productie.crow.nl/Kennisbank/Het-fietspad-van-de-toekomst. 
 
Aandachtpunten daarin voor Waddinxveen zijn sowieso: 

 

De gebruiker centraal 

Fietsberaad -CROW wijst erop dat voor ontwerp van de fietspaden de gebruiker centraal moet staan, maar dat 

‘dé fietser’ niet bestaat. De persoonskenmerken van fietsers zijn net zo divers als de Nederlandse bevolking. Bij 

het fietspad van de toekomst beveelt het rapport aan om uit te gaan van twee uitersten: de meest kwetsbare 

gebruiker en de gebruiker in de kracht van zijn of haar leven. Onder de kwetsbare gebruikers moet men denken 

aan senioren of jonge kinderen die begeleid worden door een volwassene. De andere uiterste doelgroep zijn de 

zelfbewuste en sterke fietsers, die meer belang hechten aan doorstroming en snelheid. 

 

Randen van het fietspad 

Op basis van onderzoek van o.a. CROW wordt een discussie gevoerd over de overgang van fietspad naar voetpad 

een actuele discussie. De traditionele rechte en hoge opsluitband heeft het momenteel zwaar gezien de risico’s 

op enkelvoudige fietsongevallen. Binnen de bebouwde kom is er vaak sprake van een kantopsluiting. De 

aanbeveling is dan een schuine opsluitband van 5 centimeter te plaatsen of, indien mogelijk, zonder 

hoogteverschil en met alleen een visuele scheiding. Bij een rechte trottoirband ben je immers al 10 centimeter 

kwijt aan schrikafstand en deze is moeilijk overrijdbaar en niet vergevingsgezind. Ook hier geldt dat de band 

voldoende contrasterend en zichtbaar moet zijn. 

  

 

 

 

  

https://fietsberaad-kentico-productie.crow.nl/Kennisbank/Het-fietspad-van-de-toekomst.
https://fietsberaad-kentico-productie.crow.nl/Kennisbank/Het-fietspad-van-de-toekomst.
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Bijlage 3: Koppelkansen regionale plannen 
De gemeente Waddinxveen kan bij het verbeteren van haar fietsroutes een inhaalslag maken door de 

meekoppelkansen van regionale ontwikkelingen voor snelfietsroutes te benutten. Er zijn immers plannen voor 

het beter bereikbaar maken van de Gouwe regio, de Bentwoudlaan, Vredenburghlaan en snelfietsroutes o.a. 

Alphen a/d Rijn- Gouda. (Zie bijlage 3a, b en c) 

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

Meekoppelkansen 

- Vredenburghlaan, Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan (Project N207 zuid), bijlag 3a 

- Programmatische aanpak Gouwe (www.beterbereikbaargouwe.nl), bijlage 3b 

- Knooppuntenroutes, bijlage 3c  

  

http://www.beterbereikbaargouwe.nl/
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Bijlage 3a: 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 3b: Beter bereikbaar Gouwe (Voorheen Programmatische aanpak Gouwe) 

 (Bron: www.beterbereikbaargouwe.nl ) 

Brief BAG november 2019: Voor OV en fietsmaatregelen is veel steun! 

 

26 mogelijke maatregelen Beter Bereikbaar Gouwe: (nog onderwerp van discussie) 

 

  

http://www.beterbereikbaargouwe.nl/
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Bijlage 3c: Knooppuntenroutes  

(Bron: https://www.anwb.nl/fietsen/fietsknooppuntenplanner ) 

De Fietsersbond ziet kansen om ontbrekende schakels in te vullen: 

• 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: Onderbouwing keuze hoofdfietsroutes 
De keuze van hoofdfietsroutes van Werkgroep Waddinxveen van de Fietsersbond is bepaald aan de hand van de 

volgende gegevens over de fietsintensiteit: 

• Bijlage 4a: Fietsnetwerkkaart - Mobiliteitsplan Waddinxveen 2013-2020 

• Bijlage 4b: Fietsintensiteiten per etmaal in 2012 - Mobiliteitsplan Waddinxveen 2013-2020 

• Bijlage 4c: Fietsintensiteit Strava heat map Waddinxveen 

• Bijlage 4d: Fietsplan Provincie Zuid-Holland 2016-2025 “Samen verder fietsen”  

 

 

 

Bijlage 4a: Fietsnetwerkkaart - Mobiliteitsplan Waddinxveen 2013-2020 
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Bijlage 4b: Fietsintensiteiten per etmaal in 2012 - Mobiliteitsplan Waddinxveen 2013-2020 
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Bijlage 4c: Fietsintensiteit Strava heat map 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 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 route wordt 
opgewaardeerd, dan is dit op te waarderen tot een mooie fietsroute, van de sluis bij Gouda tot aan Alphen. 
 

 

https://www.strava.com/heatmap#13.64/4.65798/52.04517/bluered/ride
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Bijlage 4d: 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/

