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Inleiding 
Fietsen is gezond en milieuvriendelijk. Deze overtuiging leeft niet alleen bij de werkgroep Waddinxveen van de 

Fietsersbond, maar ook bij de plaatselijke beleidsmakers en politici.  

De huidige coalitie heeft in haar akkoord opgenomen: ‘Wij nemen maatregelen om de verkeersveiligheid voor 

met name voetgangers en fietsers te verbeteren. Wij blijven werken aan het zoveel mogelijk oplossen van 

knelpunten op de openbare weg, ook voor mensen met een lichamelijke beperking.’ 

Om het fietsgebruik te stimuleren voor verplaatsingen tot 7,5 kilometer is het nodig om in te zetten op directheid, 

snelheid, comfort en veiligheid. Een voornemen dat in het Mobiliteitsplan uit 2013 al was opgenomen, maar 

onvoldoende resultaat heeft gehad. 

Binnen Waddinxveen zal het veel inzet vergen om de consequenties van de fietsonvriendelijke keuzes uit het 

verleden te veranderen. Terwijl de problemen urgenter worden met de vergrijzing en het toenemend gebruik van 

e-bikes, scootmobielen, driewielfietsen, bakfietsen, speed-pedelecs etc.  

Wij realiseren ons dat betere fietsvoorzieningen geld en/of ruimte vergen die ten koste gaat van andere zaken.  

In 2018 en 2019 heeft Fietsersbond Werkgroep Waddinxveen knelpunten geïnventariseerd (Bijlage 1), daaruit 

volgen een aantal aanbevelingen.  

We hopen dat u deze aanbevelingen overweegt bij het opstellen van de Omgevingsvisie 2020-2024. Ze kunnen 

het verschil maken tussen loze beloftes en een fietsvriendelijker Waddinxveen. 

Om zo objectief mogelijk te zijn, hebben wij bij het bepalen van de knelpunten en de aanbevelingen gebruik 

gemaakt van richtlijnen voor fietspaden van CROW en provincie Zuid-Holland (bijlage 2). CROW is een 

onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer.  

Wij zijn van mening dat een objectief, deskundig oordeel doorslaggevend hoort te zijn en niet het gevoel van een 

goedwillende leek. 

Duidelijk is dat de kwaliteit van de meeste fietsroutes in Waddinxveen onvoldoende is om comfortabel en veilig te 

kunnen fietsen en dat de huidige fietsinfrastructuur nog te weinig samenhang heeft. 

Knelpunten 
In de knelpuntenlijst (zie bijlage 1) staan vooral knelpunten op hoofdfietsroutes. Zeker de lijst van knelpunten op 

andere trajecten is niet volledig.  

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

de richtlijnen van CROW voor de Basisstructuur, noch aan de minimale kwaliteitseisen van de provincie. De 

criteria voor een hoofdfietsstructuur of snelfietspaden liggen nog hoger. De richtlijnen hangen samen met de 

intensiteit van het fietsverkeer op een bepaald traject.  

 

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. (Zie bijlage 2 

voor richtlijnen CROW en Provincie Zuid-Holland) 

Ten opzichte van de aanbevelingen zijn in Waddinxveen: 

• Fietspaden (veel) te smal 

• Bochtstralen te krap (de snelheid in bochten wordt lager en dat maakt het lastiger om het evenwicht te 

behouden) 

• Fietspaden vaak betegeld, ook met voegen in rijrichting. 
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• Bermen niet overrijdbaar en obstakelvrij (de effectieve breedte is daardoor kleiner en de kans om te 

vallen neemt toe) 

• Fietspaden overwegend tweerichtingen (dit is vooral lastig, onoverzichtelijk of gevaarlijk bij kruispunten) 

• Verkeersstromen sterk vervlochten (Fietsers en andere verkeersdeelnemers komen elkaar vaak tegen) 

• Bewegwijzeringen ontoereikend (voorkom onduidelijkheden en onnodig zoeken) 

 

Bij de infrastructuur lijken problemen zich op te stapelen. De rotondes zijn daar een goed voorbeeld van. Ze 

voldeden en voldoen niet aan de CROW-richtlijnen. (Zoals op de foto op pagina 1). De ruimte is te krap bemeten 

en veel fietspaden zijn tweerichtingenpaden. Nu de voorrangssituatie op de rotondes veranderd is, leidt dit tot 

verwarrende en/of onoverzichtelijke situaties.  

Aanbevelingen Fietsersbond werkgroep Waddinxveen:  

Gebruik richtlijnen bij aanleg of herinrichting 

Opvallend is dat binnen de gemeente Waddinxveen veel kansen gemist zijn om betere fietsvoorzieningen te 

realiseren. Ook bij de aanleg of herinrichting worden de richtlijnen van CROW stelselmatig genegeerd, terwijl 

deze richtlijnen gebaseerd zijn op objectief onderzoek van deskundigen.  

Voorbeelden: 

- Fietspad Triangel voldoet niet qua breedte, gebruikt verhardingsmateriaal, bochtstralen. 

- Fietspad Triangel is tweerichtingenpad, dit veroorzaakt lastige situaties bij rotonde Beijerincklaan en straks bij 

rotonde Maximatunnel.  

- Spoorpad is smal tweerichtingenpad, met te weinig afstand tot het hek langs het spoor. Alternatieven zijn een 

breder fietspad of een fietsstraat. 

- Fietspad ten oosten water Zuiveringspad voldoet niet qua breedte, gebruikt verhardingsmateriaal en mist 

scheiding tussen fietsers en voetgangers.  

- Fietspad langs Dreef is smal tweerichtingenpad gemaakt en noodzaakt oversteek op onoverzichtelijk punt bij 

Zuidplaslaan 

- Zuidplaslaan combineert voorrang fietsers met 50km-weg 

- Toegang winkelcentrum zuidzijde is voor fietsers alleen mogelijk via rollerbaan of een omweg van 500m via 

de Marktstraat.  

Hou ook rekening met kwetsbare gebruikers 

Het CROW hanteert een beschrijving van de fietser, die de Fietsersbond Waddinxveen graag overneemt:  

 Voor ontwerp van de fietspaden staat de gebruiker centraal, maar ‘dé fietser’ bestaat niet. De 

persoonskenmerken van fietsers zijn net zo divers als de Nederlandse bevolking. Om de grenzen van het 

speelveld voor de ontwerper enigszins af te bakenen, gaan we in de aanbevelingen uit 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. (Bron: Fietsberaad-CROW, het fietspad van de toekomst) 

Erken conflicten tussen voetganger en fietser 

Voetgangers en fietsers hinderen elkaar wanneer er weinig ruimte is. Op veel plekken moeten beiden van 

hetzelfde smalle pad gebruik maken of elkaar onnodig vaak kruisen. De kans op conflicten neemt toe met bredere 

en/of snellere fietsen zoals driewielers en bakfietsen en e-bikes. 

Het gebruik van voetpaden en/of olifantpaden is een signaal dat een goede fietsroute ontbreekt. Paaltjes en 

hekjes zijn daar geen oplossing voor. (Spoortunnel Oude Dreef, Texaco-benzinestation Dreef, Staringlaan bij 

tunnel Station Noord, Zuidplas’80) 
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Kies hoofdfietsroutes 

Het Mobiliteitsplan 2013 was ambitieus en bestempelde een groot aantal fietsroutes als hoofdfietsroute.  

Wij denken dat is het beter om de focus te richten op een beperkter aantal hoofdfietsroutes.  

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

infrastructuur. 

Om prioriteiten te stellen is het nodig 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.  

In tabel 1 staat de keuze van hoofdfietsroutes van Werkgroep Waddinxveen Fietsersbond. De keuze is gemaakt 

aan de hand van de gegevens in bijlage 3a t/m c. 

Tabel 1, Hoofdfietsroutes volgens Fietsersbond Werkgroep Waddinxveen  

Hoofdfietsroutes Noord-Zuid 

NZ1 Plaswegroute Noordeinde→ Dorpsstraat→ Plasweg 

NZ2 Spoorroute Wilgenlaantje→ Zuiveringspad→ Spoorpad→ Kanaaldijk 

NZ3 Kaderoute Noordkade→ Zuidkade→ Wilhelminakade 

NZ4 Henegouwerwegroute N207 Henegouwerweg 

NZ5 Stolberglaanroute Koningin Wilhelminasingel→ Juliana van Stolberglaan 

NZ6 Zuidplasroute Station→ Eikenlaan→ Sportpad→ Fazantdreef→ Gerstakker→ 
Mina Druckerhoeve 

 

Hoofdfietsroutes West-Oost 

WO1 Noordroute Wadde→ Station Waddinxveen Noord→ Staringlaan 

WO2 Beethovenroute Beethovenlaan→ Willem de Zwijgerlaan 

WO3 Kerkwegroute Kleikade→ Kerkweg-West→ Station→ Passage→ Kerkweg-Oost→ 
Brugweg 

WO4 Centrumroute ’t Suyt→ Herbarenerf→ Dreef→ Oude Dreef→ Winkelcentrum→ 
Oostpolderwijk 

WO5 Triangelroute Woubrechterf→ Zuidplaslaan→ Parklaan→ Station Triangel→ 
Coenecoop 

 

Stel prioriteiten 

Het aantal knelpunten voor fietsers in Waddinxveen is groot. De oplossingen zijn vaak ingewikkeld en kostbaar.  

De hoogste prioriteit verdienen de meest gebruikte routes: 

NZ2 Spoorroute Wilgenlaantje→ Zuiveringspad→ Spoorpad→ Kanaaldijk 

WO3 Kerkwegroute Kleikade→ Kerkweg-West→ Station→ Passage→ Kerkweg-Oost→ 
Brugweg 
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NZ2, Spoorroute: Wilgenlaantje→ Zuiveringspad→ Spoorpad→ Kanaaldijk 

Het traject Wilgenlaantje, Zuiveringspad, Spoorpad en Kanaaldijk is een veel gebruikte fietsroute naar Gouda. Het 

traject heeft potentie als snelfietsroute F624 van Gouda naar Alphen aan de Rijn. (Bijlage 4b) De 

meekoppelkansen van deze en andere regionale ontwikkelingen staan beschreven op bladzijde 5.  

Aanbevelingen: 

- Verbreed Wilgenlaantje tot aanbevolen breedte snelfietsroutes: 4 meter 

- Creëer fietsstraat tussen Wilgenlaantje en Zuiveringspad of fietspad langs de nieuwe school in Noord. Nu 

ontbreekt bij de Staringlaan de aansluiting door de Vondelwijk om bij het fietspad langs de nieuwe school 

te komen.  

- Maak omgeving Station Waddinxveen Centrum autoluw met gescheiden routes voor fietsers en 

voetgangers.  

- Verbreed fietspad Spoorpad of maak een fietsstraat 

- Maak ongelijkvloerse kruising bij kruising met Oude Dreef 

- Zoek oplossing voor ontbrekende schakel in Triangel 

- Maak nieuwe fietsbrug bij kruispunt Kanaaldijk, Apollolaan en Coenecoop (meekoppelkans) 

- Leg opstelstrook aan op Kanaaldijk voor afslaand verkeer richting Coenecoop, zodat fietsers minder 

stilstaan bij verkeerslicht 

- Geef fietsers voorrang op rotonde Kanaaldijk, Coenecoop 

- Leg stuk fietspad aan bij Akkeroord parallel of ter plekke van voetpad. Fietsers gebruiken nu het voetpad 

om stoplichten te mijden. (Ontbrekende schakel) 

 

WO3, kerkwegroute: Kleikade→ Kerkweg-West→ Station→ Passage→ Kerkweg-Oost→ Brugweg 

De problemen op deze veelgebruikte fietsroute zijn enorm groot. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om hier 

een veilige en prettige fietsroute van te maken. 

- De provincie heeft plannen voor de aanleg van een regionale fietsroute op de Kleikade (F522). Dit lost de 

huidige problemen met de Onderweg op. (Programma Beter Bereikbaar Gouwe) 

- De aansluiting van dit nieuwe provinciale fietspad op Kerkweg vergt aandacht van de gemeente.  

- De fietsroute over Kerkweg-West en Kerkweg-Oost voldoet aan geen enkele richtlijn van CROW of 

provincie.  

- De situatie rondom station Waddinxveen Centrum is onduidelijk en fietsonvriendelijk. De 30 km zone bij 

de spoorwegovergang is zo vormgegeven dat automobilisten nog steeds ruim baan krijgen. Fietsers 

moeten invoegen. 

- De beste optie om deze grote knelpunten op te lossen zou zijn om een nieuw fietspad op de kleikade aan 

te sluiten op de Jan Dorrekenskade en deze volledig in te richten als fietsstraat en snelfietsroute met 

ongelijkvloerse kruisingen bij Esdoornlaan en station.  

- De Brugweg wacht op een regionale oplossing. (Bijlage 4b) In samenwerking met de provincie 

mogelijkheden onderzoeken voor een parallel tracé achter de huizen, vanaf de Kromme Esse richting 

Bloemendaalseweg. 
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Koppelkansen 
De gemeente Waddinxveen kan een inhaalslag maken met het verbeteren van de fietsroutes door de 

meekoppelkansen van regionale ontwikkelingen voor snelfietsroutes te benutten. Voor financiering vanuit de 

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

Regionale plannen met koppelkansen zijn: 

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

- Beter bereikbaar Gouwe (www.beterbereikbaargouwe.nl), bijlage 3b; 

- Knooppuntenroutes, bijlage 3c  

Het programma Beter Bereikbaar Gouwe heeft maatregelen in de categorie OV en Fiets, aangegeven als OVF 1 en 

OVF 1a t/m 1C. Deze hebben grote overeenkomsten met de hieronder genoemde snelle fietsroutes F522 en F624. 

 

Snelfietsroute F522 Leiden→ Zoetermeer-> Waddinxveen→ Gouda 

De provincie heeft plannen voor een regionale fietsroute aan op de Kleikade (F522). Dit lost de huidige problemen 

met de Onderweg op. Uitvoering in samenhang met Bentwoudlaan. 

Snelfietsroute F624 Alphen a/d Rijn→ Waddinxveen→ Gouda  

Het onderzoek naar deze snelle fietsroute is in volle gang. Betrokken partijen zijn de Provincie Zuid-Holland, de 

gemeenten Gouda, Waddinxveen en Alphen en de Fietsersbond. Het tracé is in ontwikkeling en volgt binnen de 

kernen van Waddinxveen en Boskoop de spoorlijn om daarmee zoveel mogelijk inwoners te kunnen bedienen. 

Snelfietsroute……Plaswegroute 

De Plasweg kan de ontbrekende schakel vormen tussen (15) en (08) (Knooppuntenroute, bijlage 4c). De Plasweg 

kan opgenomen worden binnen de snelfietsroute als de weg autoluw wordt na het aanleggen van de 

Vredenburghlaan en doorgaand autoverkeer niet meer mogelijk is. Voor fietsers komt er een fietstunnel onder de 

Vredenburghlaan. 

Speed-pedelec- en bromfietsroute NZ4 Henegouwerwegroute N207 Henegouwerweg 

Binnen het project Beter Bereikbaar Gouwe wordt een herinrichting van de Henegouwerweg bekeken. Een 

mogelijkheid is om oostelijk of westelijk van de huidige N207 een snelfietsroute te realiseren waar ook speed-

pedelecs gebruik van kunnen maken, met een snelheid van maximaal 40-45 km/u 

Recreatieve route: Kaderoute 

Fietsers gebruiken beide zijden van de Gouwe. 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, ontstaat een mooie snelle fietsroute, van de sluis bij Gouda tot aan Alphen. Voor een echte 
snelfietsroute is dit tracé minder geschikt vanwege de beperkte ruimte in het centrum van Boskoop. De Strava 
Heat-map toont het gebruik van beide zijden van de Gouwe aan, zie bijlage 4b: Fietsintensiteit Strava heat map 
Waddinxveen. Strava wordt gebruikt door sporters, daarom niet 100% representatief, maar wel een goede 
indicatie. 
 

 

 

 

 

http://www.beterbereikbaargouwe.nl/

