
 

 

 

Paaltjes en hekjes in Waddinxveen  

September 2022 Fietsersbond Afdeling Waddinxveen  

 

In Waddinxveen staan enorm veel paaltjes. Volgens onze inventarisatie 

zijn het er minstens 240 op fietsroutes en nog meer op wandelpaden. 

Paaltjes zijn ieder jaar verantwoordelijk voor een fors aantal enkelzijdige ongevallen. Een paaltje over het hoofd zien kan 

leiden tot ernstig letsel. Bovendien maakt het manoeuvreren langs en tussen paaltjes veel mensen angstig. 

Beperk daarom het aantal paaltjes. Plaats ze alleen als het echt niet anders kan en zorg dan dat de inrichting en situering 

rondom het paaltje voldoet aan de CROW-richtlijnen.  

Laat fietsers niet de dupe zijn van maatregelen tegen een enkele asociale automobilist. Dit sluit perfect aan bij het streven 

van de gemeente Waddinxveen om mensen uit de auto en op de fiets te krijgen. 

Uit onze inventarisatie blijkt dat: 

- Zeker 60 paaltjes overbodig of inefficiënt zijn  

- In minstens 5 situaties met minder paaltjes zou kunnen worden volstaan (Plasweg viaduct onder Vredenburghlaan) 

- Vrijwel nergens de aanbevolen obstakelvrije verhardingsbreedte van 1,30 m voor fietsers wordt aangehouden 

- De paaltjes op minder dan 10 tot 15 m staan van andere aandacht vragende punten zoals kruisingen  

- Meestal een markering ontbreekt of dat die korter is dan de gewenste 5 tot 10 m vanuit de paaltjes 

- Kantmarkering is alleen aangebracht op de Plasweg t.h.v. Vredenburghlaan 

- Ribbelmarkering is alleen toegepast bij Gerstakker, Plasweg Tunnel en Dreef t.h.v .Kanaaldijk 

- Voldoende verlichting in veel gevallen ontbreekt  

- De paal zelf in de meeste gevallen niet 50/50 rood/wit is met een diameter van 16 cm zoals de richtlijn voorschrijft, 

er zijn veel vierkante, houten palen, die ’s avonds nauwelijks te zien zijn.  

- In minstens negen situaties zijn gele palen met verkeersborden op een verhoogd middeneiland geplaatst. Zowel de 

verhoogde rand als het bord dat uitsteekt, vormen extra risico’s op verwondingen. 

- Op de Tweede Bloksweg, Noordkade, Brugweg en Bloemendaalseweg zijn wegversmallingen aangebracht om de 

snelheid van auto’s te remmen. Voor fietsers is een zeer smalle strook achter een verhoogd middeneiland met twee 

palen die slecht zichtbaar zijn, zeker als het donker is en regent. Fietsers zwenken na de versmalling de weg op, met 

risico op aanrijding. 

In de inventarisatie hebben wij vijftien hekjes opgenomen. Deze hindernissen zijn o.a. voor scootmobielen, driewielers, 

bakfietsen en duo-fietsen niet te nemen en passen niet bij een fietsvriendelijk beleid. Kinderen achterop in kinderzitje stoten 

hun benen aan de hekjes. 

Richtlijnen voor paaltjes en de inrichting situatie rondom paaltjes volgens 
CROW-Fietsberaad, 2014 
Situering 
Minimaal 12,50m van kruispunt, helling of bocht omdat de taakbelasting van fietser niet te groot kan zijn 

Afstand tussen palen en/of rand fietspad (trottoir, berm) minimaal 1,30m 

Aanbeveling om effectief auto’s te weren is 1,60m, maar dat is tevens te smal voor veel duo-fietsers. 

Dwarspositie 
Voor het plaatsen van een paaltje moet er sprake zijn van een minimale doorgangsbreedte van 160 centimeter. (CROW-

Fietsberaad, 2014). 

  

 

Waddinxveen   
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Tabel 1 Verschillende verhardingsbreedtes en daar bijbehorende eisen 

 

Markering 
Een kantmarkering bij de palen naast het fietspad; 

Een markering op tenminste 30 centimeter aan beide zijden van een paal in het midden. 

De markering start op 15 tot 10 meter voor de palen (1 tot 3 seconden tijd om te anticiperen). 

De inleidende markering voor de paal in het midden van het fietspad moet een duidelijke omtrek hebben. 

Ribbellijn 
Het CROW-Fietsberaad beveelt het gebruik aan van een ribbelmarkering aan haaks op de rijrichting.  

Ribbels (zijn op) drukke locaties (hoge taakbelasting van de fietsers) en voor locaties met slechte verlichting, een laatste 

waarschuwing voor fietsers die toch afkoersen op een paal 

Verlichting 
Bij voorkeur worden de palen verlicht met lichtmasten op ongeveer 5 meter voor en na de palen.  

Paal 
CROW adviseert over de uitvoering van de paal: 

   -Diameter van ongeveer 16 centimeter; 

   -een energie-absorberende uitvoering, bijvoorbeeld van plastic; 

   -een hoogte van 75 tot 100 centimeter en allemaal even hoog; 

   -50 procent wit en 50 procent rood. Het wit bij voorkeur retro-reflecterend. 

   -volledig uitneembaar of verzinkbaar zijn gladheidbestrijding of hulpdiensten. Een paal mag nooit op het wegdek  

      worden weggelegd. 
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Bronnen overzicht richtlijnen CROW op vorige bladzijden:  

1) Paal en perk aan de paal, Thomas Koomen 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZPb721ZzwkUA2_DG2s9RKQ5wDY6DRTtS 

2) Uit Literatuuronderzoek Dossier Fietspaal 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZPb721ZzwkUA2_DG2s9RKQ5wDY6DRTtS:  

Toelichting bij inventarisatie Fietsersbond Waddinxveen   
Bij de inventarisatie van fietspaaltjes en slingerhekken is met  symbolen aangegeven, aan welke CROW-richtlijnen 

het paaltje wel(groen) of niet (rood) voldoet.  

 Symbool Richtlijn CROW 

Wegmarkering ◊ Inleidende wegmarkering start 
15m vanaf paaltjes 

Dwarspositie ↔ Doorgang van 1,6m 

Afstand tot kruising ↑ Paaltje staat minimaal 12,5m uit 
kruisingsvlak 

Uitvoering paaltje ∆ 50% rood, 50% wit 
Diameter 16cm 
geen uitstekende delen 

Doorgang tussen twee hekjes ↕  onbekend 

 

 

 

Dit teken geeft aan dat de aanwezigheid van een paal discutabel is.  

 

  

 

 

 

De inventarisatie is gerangschikt volgens de wijkindeling van AlleCijfers en Drimble. 

Wijk 1: Bomenwijk, Groenswaard, gebied ten noordwesten van spoorlijn en Kleikade 

Wijk 2: Zuidplas, Triangel, gebied ten zuidwesten van spoorlijn en Kleikade 

Wijk 3: Vondelwijk, Oranjewijk, gebied tussen spoorlijn en Gouwe, ten noorden van Kerkweg 

Wijk 4: Centrum, Oostpolder, Zuid en Oost, ten zuidoosten van spoorlijn en Kerkweg en gebied ten oosten van Gouwe  

  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZPb721ZzwkUA2_DG2s9RKQ5wDY6DRTtS
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZPb721ZzwkUA2_DG2s9RKQ5wDY6DRTtS
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Wijk 1, Bomenwijk 

Wijk 1, Bomenwijk Kerkweg-West → Puttelaan 

 

 

◊ 1,9m 

↔1,8m 

↑ca.5m 

∆ 1 metalen ø 9 cm en 1 hout + 

lantaarnpaal 

 

5-9-2022 was het metalen paaltje niet 

aanwezig 

 

           

 

Wijk 1, Bomenwijk Puttelaan, hoek voetpad Jan 

Dorrekenskade langs Petteplas 

 

◊ 1,9m 

↔1,8m 

↑n.v.t. 

∆ 1 metalen ø 9 cm en 3 houten 

 

5-9-2022 was het metalen paaltje niet 

aanwezig  
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Wijk 1, Bomenwijk Hek Jan Dorrekenskade West, 

Esdoornlaan 

 

◊ ca. 1m 

↕ Doorgang tussen hekjes 2,2m 

↔ Doorgang naast hekken 1,2m 

↑ca. 2m 

                 
 

 

Wijk 1, Bomenwijk Vijverlaan, Limaweg, Sniepweg 

 

 

◊ 1 wegmarkering ontbreekt 

◊ 1 wegmarkering 5,85m 

↔ 1,6m 

↑ 0m 

∆ 2 gele palen met verkeersborden op 

middeneiland 

∆ 2 houten palen en boom rechts 

 

 

                 

 

 



6 
 

Wijk 1, Bomenwijk 
Kastanjelaan 

 

◊ wegmarkering ontbreekt 

↔op foto boven 1,4m 

↔ op foto midden en onder  

paal staat uit midden 

1m van buitenrand, 1,4m aan kant middenplantsoen 

 

↑n.v.t. 

∆ Drie metalen palen Ø9cm roodwit 
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Wijk 1, Groenswaard 
In de wijk Groenswaard maken fietsers gebruik van voetpaden. Bij het Waddepad is dat zelfs formeel geregeld. Op de 

voetpaden staat een groot aantal hinderlijke betonnen palen. Deze zijn niet opgenomen in deze lijst.  

 

Wijk 1, Groenswaard Noordeinde / Beethovenlaan → 

Dorpstraat 

 

Paaltje op middenberm dwingt tot zeer 

scherpe bocht in gemarkeerde fietsroute. 

Dus kiezen veel fietsers ervoor om de rijweg 

schuin over te steken.  

↔effectief 1,2m oversteek te smal 

[feitelijk 2,1m maar verzakt en begroeid] 

 

 

Wijk 1, Groenswaard Dorpstraat → Beethovenlaan → 

Noordeinde  

 

Middeneiland van keitjes dwingt tot zeer 

scherpe bocht in gemarkeerde fietsroute. 

Dus kiezen veel fietsers ervoor om de rijweg 

schuin over te steken. 

↔2,1m oversteek te smal  

Na reconstructie Beethovenlaan moeten 

alle fietsers vanaf Dorpstraat hier 

oversteken naar fietspad aan noordzijde 

Beethovenlaan.  

↔middeneiland 2,1m bij 2,1m te smal 

voor elkaar passerende fietsers. 
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Wijk 1  Dorpstraat 

 

Uitwijken onmogelijk als auto inhaalt. Wegprofiel te 

smal voor normale schrikafstand tot paaltjes. 

Drukke schoolroute. 

12 paaltjes met onderlinge afstand van 5,5 m 

∆ Rvs, Ø 9cm,  

Eerste paal vanaf Kerkstraat voorzien van 

reflecterend materiaal 
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Wijk 2, Zuidplas 
In de wijk Zuidplas is het aantal officiële fietsroutes beperkt. Fietsers maken veelvuldig gebruik van voetpaden. 

Voetpadpaaltjes op plaatsen waar veel gefietst wordt, zijn opgenomen in deze lijst.   

De aanwezigheid van paaltjes en hekjes lijkt vaak meer te zeggen over de tolerantie van de aanwonenden, dan over de 

verkeersveiligheid. 

In een beperkt aantal gevallen zijn paaltjes nodig om autoverkeer tegen te gaan, maar zou een andere oplossing prettiger 

zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een haag of andere beplanting.  

  

Wijk 2, Zuidplas Kastanjelaan, Sportpad 

 

◊ 1,9m + 1,4m 

↔1,6m + 1,35m 

↑ paaltje in bocht 

∆ 1 plastic ø 15 cm + paal met 

straatnaambord 

                         . 

 

 

Wijk 2, Zuidplas Fazantdreef, uitrit Gerstakker 

 

Vreemde markering tot kruising. Zeer 

drukke fietsroute, verbinding tussen 

Zuidplas, centrum en NS station.. 

◊ <5m 

↔1,4m 

↑5m tot kruising 

∆ 1 plastic ø 15 cm + 2 houten 

 

20-9-2022 lag de plastic paal in het 

plantsoen 
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wijk 2, Zuidplas Sportpad → Dreef→ Fazantdreef 

 

 

Fietsers kunnen elkaar hier niet passeren op 

het fietspad en wijken uit naar het trottoir. 

Vanuit Fazantdreef verplicht voorlangs de 

lantaarnpaal midden in de weg. 

 

∆ 8 houten  

↔1,2m 

 

Zeer drukke fietsroute naar Zuidplas. 

 

Linker rijstrook van fietspad leidt naar de 

rijweg van de Dreef, waar aan zuidzijde 

geen fietspad is! (Alleen fietspad aan 

noordzijde.) 

 

 

Nieuwe situatie heeft positie van fietser 

niet verbeterd. 

 

Foto boven is genomen op 20-9-2022 

tijdens werkzaamheden 
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……Wijk 2, Zuidplas Gerstakker richting De Akker 

..

 

Verbinding voor fietsers naar straten 

achter Gerstakker. 

↔1,5m 

∆ 2 houten + 1 metalen ø 9cm + 

lantaarnpaal 

 

…………………………..

 

Verbinding voor fietsers naar straten 

achter Gerstakker. Verlaagde stoep tussen 

paaltjes, voor ? 

↔1,05m 

∆ 2 houten + lantaarnpaal 

 

  



12 
 

Wijk 2, Zuidplas Graanakker richting Gerstakker 

(hekje) 

 

Verbinding voor fietsers naar straten 

achter Gerstakker. 

↕ doorgang tussen hekken 1,2m 

↔doorgang naast hekken 90cm 

 

 

Verbinding voor fietsers naar straten 

achter Gerstakker. 

↔90cm + 1,2m + 1,2m +90 cm 

∆ 2 houten + 1 metalen ø 9cm 

 

 

 

Wijk 2, Zuidplas Hek en paaltjes Gerstakker – 

Zuidplashof (brug bij Duikelaar) 

 

Bruggetje fietspad zonder zijwegen voor 

autoverkeer. 

◊ witte ribbellijn op fietspad 

↔ 1,35 

∆ 1 metalen ø 9 cm en 2 houten 

                       

September 2022 bruggetje wordt 

vervangen 
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Wijk 2, Zuidplas Hek en paaltjes Gerstakker - 

Zuidplashof(brug bij Duikelaar)  

 

 

Hekjes langs fietspad bij Duikelaar. 

 

 

Wijk 2, Zuidplas Schaepmanhoeve bij rotonde 

Beijerincklaan, Zuidplaslaan, 

Parklaan 

 

Drukke fietsroute naar basischolen en 

kinderopvang, richting centrum, naar NS 

station Triangel en richting Gouda. 

◊ 1,8m 

↔1,6m 

↑ 

 ∆ 2 gele palen op middenberm 
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Wijk 2, Zuidplas Kuyperhoeve richting 

Schaepmanhoeve 

 

Hekjes en paal voor pmd-afval. 

◊ geen 

↕ doorgang tussen hekjes 1m + 1,1m 

↔zijdooorgangen 2m 

↑n.v.t. 

∆ 3 houten 

↔ 0,8m + 1m + 1,1m + 1m 

                      

 

Wijk 2, Zuidplas Kuyperhoeve richting 

Troelstrahoeve 

 

◊ geen 

↔2x 0,4m + 2x 1,5m 

↑n.v.t. 

∆ 3 houten palen 

                    

 

 

Wijk 2, Zuidplas Troelstrahoeve richting 

Kuyperhoeve 

….  

◊ geen 

↔1,2m + 2,2m + 0,9m 

↑n.v.t. 

∆ 2 houten 
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Wijk 2, Zuidplas Troelstrahoeve, brug naar Poolster 

t.h.v. Thorbeckehoeve 

 

Fietspad richting Poolster, langs Ipse de 

Bruggen. 

◊ 1,35m + 45cm 

↔1,2m 

↑30cm 

∆ 1 metalen ø 9 cm en 1 houten en 

lantaarnpaal  

                

 

Wijk 2, Zuidplas Sterrenlaan bij Poolster 

 

◊ geen 

↔1,5m 

↔middeneiland 1,2m  

↑ 10cm 

∆ 2 gele palen met verkeersborden op 

middenberm 
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Wijk 2, Zuidplas Meteorenweg → Avondster, vanaf 

parkeerterrein 

 

◊ geen 

↔1,2m 

↑0cm tot parkeerterrrein 

∆ 1 metalen ø 9cm 

                      

 

Wijk 2, Zuidplas Zonnehof, van Ipse De Bruggen → 

Mina Druckerhoeve 

 

◊ 0,9m 

↔ 2,1m 

↑0,9m 

∆ 2 gele palen met verkeersborden op 

middenberm 

 

 

Wijk 2, Zuidplas Zonnehof → Wega → Mira 

 

Voetpad wordt als fietspad gebruikt omdat 

er geen alternatieven zijn. 

↔ 1,5m 

∆ 2 houten en 2 lantaarnpalen ! 
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Wijk 2, Zuidplas Mira, Spica → Zonnehof 

c

 

Voetpad wordt als fietspad gebruikt omdat 

er geen alternatieven zijn. 

Metalen boog,  paaltjes en 3 lantaarnpalen. 

↔ pilaren boog 3,4m 

↔ paaltjes Mira 1,7m en voldoende als 

doorgang voor auto’s 

↔ paaltjes 1,5m Zonnehof-zijde 

∆ 2x 2 houten, aan begin en aan einde 

straat aan Zonnehof-zijde 

                       

 

Wijk 2, Zuidplas Mira, Sirius → Zonnehof 

 

Voetpad wordt als fietspad gebruikt omdat 

er geen alternatieven zijn. 

Metalen boog,  paaltjes en 3 lantaarnpalen. 

 

ZIE Mira, Spica 

 

                      

 

Wijk 2, Zuidplas Mira, Regulus → Zonnehof 

 

Voetpad wordt als fietspad gebruikt omdat 

er geen alternatieven zijn. 

Metalen boog,  paaltjes en 3 lantaarnpalen. 

 

ZIE Mira, Spica 
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Wijk 2, Zuidplas Mira, Pollux → Zonnehof 

 

Voetpad wordt als fietspad gebruikt omdat 

er geen alternatieven zijn. 

Metalen boog,  paaltjes en 3 lantaarnpalen. 

 

ZIE Mira, Spica 

 

                   

 

Wijk 2, Zuidplas  Mira, Castor → Zonnehof 

 

Voetpad wordt als fietspad gebruikt omdat 

er geen alternatieven zijn. 

Metalen boog, paaltjes, hekjes aan 

Zonnehof-zijde en 3 lantaarnpalen. 

↔ pilaren boog 2,7m 

↔ paaltjes 1,60m  

↔Doorgang tussen hekjes 1,17m 

↔ Doorgang naast hekjes 1,4m 

∆ 2x 2 houten aan begin en aan einde 

straat aan Zonnehof-zijde 

 

Hekjes verwijderen 

            

 

Wijk 2, Zuidplas Mira, Antares → Zonnehof 

 

Voetpad wordt als fietspad gebruikt omdat 

er geen alternatieven zijn. 

Metalen boog, paaltjes, hekjes aan 

Zonnehof-zijde en 3 lantaarnpalen. 

 

ZIE Mira, Castor 

Hekjes verwijderen 
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Wijk 2, Zuidplas Phoenix richting Polaris 

 

∆ 3 metalen palen roodwit Ø9cm 

                  

 

 

Wijk 2, Zuidplas Phoenix richting Pluto 

 

∆ 3 metalen palen roodwit Ø9cm 

                  

 

Wijk 2, Zuidplas Noorderlicht, Polaris richting 

Plasweg 

 

◊ cirkel in plaveisel 

↔ van r naar l:   

1,14m + 1,17m + 1,4m + 0,8m 

Wegbreedte totaal 4,9m 

↑n.v.t. 

∆ 2 houten + 1 metalen ø 9cm 

Verdeling paaltjes is vervelend 
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Wijk 2, Zuidplas Sterrenlaan naar Marga 

Klompehoeve 

 

◊ geen 

↔1,35m 

↑30cm weerszijden tot verharding weg, 

aan Marga Klompehoeve auto in hoek 

geparkeerd 

∆ 6 waarvan 2 metalen ø 9cm en 4 houten 

                 

 

Wijk 2, Zuidplas Marga Klompehoeve, vanaf Mina 

Druckerhoeve 

 

Wordt  als doorgaand fietspad gebruikt. 

◊ geen 

↔1,05m + 1,2m 

↑n.v.t. 

∆ 1 houten 

                      

 

Wijk 2, Zuidplas Marga Klompehoeve 

 

De paaltjes suggereren extra 

parkeerplaatsen, buiten de gemarkeerde 

parkeervakken om. Fietsers kunnen 

zodoende Marga Klompehoeve niet 

uitrijden. 

◊ geen 

↔ 70cm +1m + 1,2m + 80cm 

↑n.v.t. 

∆ 3 houten 
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Wijk 2, Zuidplas Marga Klompehoeve 

 

Wordt  als doorgaand fietspad gebruikt. 

◊ geen 

↔60cm + 1m + 60cm 

↑n.v.t. 

∆ 2 houten 

                    

 

 

Wijk 2, Zuidplas Woubrechterf → Roosje Voshoeve 

 

Extra parkeerplaatsen door paaltjes! 

◊ geen 

↔60cm  

↑n.v.t. 

∆ 3 houten 

                

. 

Wijk 2, Zuidplas Woubrechterf → Roosje Voshoeve 

  

◊ geen 

↔60cm + 90cm + 60cm 

↑n.v.t. 

∆ 2 houten 
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Wijk 2, Zuidplas Roosje Voshoeve 

  

◊ geen 

↔1,5m + 60cm 

↑n.v.t. 

 ∆ 1 houten  

 

 

                              

 

Wijk 2, Zuidplas Hek Otto-erf en paal aan andere 

kant pad bij Nicolaaserf 

 

◊ geen 

↕doorgang tussen hekken 1,2m 

↔doorgang naast hekken 1,2m 

↑n.v.t. 

∆ 1 houten paal aan einde straat 

↔ < 90 cm 

                     

 

Wijk 2, Zuidplas Herbarenerf bij Plasweg 

……………

 

◊ geen 

↔ 1,35m 

↑n.v.t. 

∆ 2 houten 
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Wijk 2, Zuidplas Sperwerhoek richting Kievitdreef en 

Fazantdreef 

  

3-wiel- en 4-wielfietsen kunnen hier niet 

langs en zijn genoodzaakt via de 

Linzenakker het drukke kruispunt aan de 

Dreef over te steken naar het fietspad daar. 

◊ geen 

↕doorgang tussen hekken 90cm 

↔doorgang naast hekken 90cm 

↑n.v.t. 

                              

  

 

 

                              

 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

 

Fietsers richting Kievitdreef gaan hier 

linksom langs het hekje. 
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Hek Plasweg t.h.v. Nicolaaserf 

 

 

Voor veel fietsers is de doorgang via de 

voetpaden (?) naar Nicolaaserf logisch. 

De paden en het Nicolaaserf zijn niet  

ingericht voor grote drommen 

onoplettende voetballers, wat tot 

gevaarlijke situaties leidt. 

 

Er is geen aanwijzing of dit een fiets- of 

voetpad is. 

↕doorgang tussen hekken 1,1m 

↔doorgang naast hekken 0,8m 

               

 

 

 
Hek Plasweg t.h.v. Nicolaaserf 

 

De fiets- of voetgangersdoorgang richting 

Nicolaaserf. Intensief gebruikt als 

doorgang naar voetbalveld ! 

◊ geen 

↕doorgang tussen hekken 1,2m 

↔doorgang naast hekken (voor) 0,7m + 

(achter) 0,8m 

↑ca. 30cm 
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Wijk 2, Zuidplas Woubrechterf doorsteek naar 

Plasweg 

 

Het voetpad richting Woubrechterf is een 

goede en veilige fietsroute ! 

Hekjes zijn hinderlijk voor fietsers en 

onmogelijk voor andersoortige fietsen. 

↕ doorgang tussen hekken < 1,2m 

↔doorgang naast hekken 60 cm 

[feitelijk 90 maar verzakte tegels] 

Waarschijnlijk is dit officieel een voetpad 

maar het is intensief in gebruik door 

fietsers en een logische en veilige route. 

                             
 

 

Wijk 2, Zuidplas Woubrechterf doorsteek naar 

Plasweg, bij Ottoerf 

 

◊ geen 

↔doorgang tussen palen < 75cm 

∆ 3 houten (links verscholen in de 

begroeiing) 

↑n.v.t. 
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Wijk 2, Zuidplas Hek Plasweg- Roosje 

Voshoeve/Marga Klompehoeve 

 

Hekjes zijn hinderlijk voor fietsers en 

onmogelijk voor andersoortige fietsen. 

◊ ontbreekt 

↕ doorgang tussen hekken 1,1m 

↔doorgang naast hekken 1,7m 

↑ca. 60cm 
 

.. 

Wijk 2, Zuidplas Hek Plasweg- Avondster 

 

Doorgaand fietspad. Hekjes zijn hinderlijk 

voor fietsers en onmogelijk voor 

andersoortige fietsen. 

◊ ontbreekt 

↕ doorgang tussen hekken 1,10m 

↔doorgang naast hekken 1,30 en 1,22m 

↑ ca. 2m 

 

 

Wijk 2, Zuidplas Schravenwildertpad bij Onderweg, 

fietspad naar Bentwoud 

 

◊ ontbreekt 

↔90cm 

↑ ca. 5m 

∆  5 stuks, 1 metalen en 4 betonnen 
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.3Wijk 2, Triangel, Zuidplas Rotonde Beijerincklaan- 
Zuidplaslaan- Parklaan 

 

 

Verhoogde middenberm fietspad t.h.v. 

voetgangersoversteekplaats. 

◊ ca. 2,5m 

↔ 1,5 en 1,5, middenberm 0,8m 

doorgang auto’s mogelijk via kant 

Triangel 

↑niet te bepalen 

∆ gele paal met verkeersbord op 

verhoogde middenberm 

 

 

 

Detailfoto vanaf voetpad:  

Voetpad eindigt halverwege 

vluchtheuvel! 
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Wijk 2, Triangel Tweede Bloksweg, Oosthoek 
rotonde Beijerincklaan, Parklaan, 
rotonde eend 

 

◊ markering 2,5m + 2,5m + 0,9m br 

↔ rode asfalt ca. 1,6 en 1,6, verbreding 

en kantversterking genoeg voor auto’s 

↑ niet duidelijk 

∆ 1 roodwit Ǿ16cm 

 

 

Wijk 2, Triangel Tweede Bloksweg, Dreef  

 

◊ zeer minimaal  

Afstand na paaltjes tot aan groenstrook 

voor voetpad langs woningen 4,8m 

↔ 1,4m 

↑ paaltjes kort op bocht vanaf Tweede 

Bloksweg. Daarom gaan veel mensen 

linksom langs metalen paaltje.  

∆ 1 metalen roodwit + 2 houten 

 

Rotonde Beijerincklaan, Dreef, Oude Dreef 

Hoek op zuiden Tweede Bloksweg, Dreef 
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Wijk 2, Triangel Rotonde Dreef- Polderbaan 

………3

 

Klinkerpad bij appartementencomplex wordt 

gebruikt door fietsers.  

 

◊ ontbreekt 

↔ ca.2m asfaltstrook + 1,5 klinkers + 

nogmaals 1,5m 

↑ willekeurig bij splitsing van de twee paden 

∆ grijsgroen metalen Ø 9cm 

 

 

 

Wijk 2, Triangel Tweede Bloksweg richting 
spoortunnel, t.h.v. Hoodie en 
Limaweg  

 

Op foto links, is het fietspad verbreed, 

maar deze kant is smaller dan de 

rechterkant 

◊ aan één kant, ca. 5,7m 

↔ 1,5m + 1,8m 

 middenberm: 1m breed 

↑ n.v.t. 

∆ 2 gele palen met 

verkeersborden 
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3Wijk 2, Triangel Spiering, nabij station Triangel   

 

 ◊ onvoldoende lengte en zonder reliëf 

↔ 1m + 0,8m 

↑te dicht op kruising 

∆ 2 roodwit en groengrijs metalen 

 ø 9cm 

 

 

Wijk 2, Triangel Coenecoop 630, richting Zuidelijke Rondweg 

 

Verhoogde middenberm als opstakel voor fietsers. 

Auto’s kunnen er links langs 

◊ ontbreekt, wel andere verwarrende lijnen 

↔  2x 1,5m 

Verhoogde middenberm 0,9m 

↑direct op kruising 

∆  2 zwartwit metaal ø 16cm 
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Wijk 2, Triangel Spiering   

 

  Vanaf fietspad Parklaan de straat in.  

◊ 1,2m 

↔ 2x 1,50 maar door overhangende 

begroeiing feitelijk 1,20m 

↑1,8m 

∆ v.l.n.r. 1 grijsgroen metaal ø 9cm +  

1 roodwit plastic ø 15cm + 1 hout 
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Wijk 2 Tweede Bloksweg tussen Zuidelijke 
Rondweg en Vredenburghlaan   

 

◊ verhoogde middenberm 45 cm breed, 

inleidende markering minimaal 

↔ 80cm + 80cm 

↑ n.v.t. 

∆ 4 plastic, zwart/wit 

 

 

Wijk 2 Tweede Bloksweg thv  Wagro   

 

◊ verhoogde middenberm 45 cm breed.  

inleidende markering minimaal 

↔ 80cm +n 70 cm 

↑ n.v.t. 

∆ 4 plastic, zwart/wit 

 

 

Wijk 2 Tweede Bloksweg thv Louis 
Dobbelmannweg   

 

◊ verhoogde middenberm: 45 cm breed, 

inleidende markering minimaal 

↔ 80cm + 70 cm 

↑ n.v.t. 

∆  4 plastic, zwart/wit 
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Wijk 2, Glasparel 

Wijk 2, Bedrijvenpark Vredenburgh Polderweg/Zesde Tochtweg bij 
rotonde Vredenburghlaan    

 

Vanaf Plasweg eerste van twee verhoogde 

middeneilanden, verbonden door 

olifantenpad. 

Breedte geleider 1,05m 

Fietsstroken zijn smaller dan de minimaal 

vereiste breedte volgens CROW 

◊ ontbreekt. 

↔ 1,05m + 1m 

↑ n.v.t. 

∆  2 gele plastic met verkeersborden 

 

 

Wijk 2, Bedrijvenpark Vredenburgh Polderweg/Zesde Tochtweg bij 
rotonde Vredenburghlaan    

 

 

  Vanaf Plasweg tweede van twee 

verhoogde middeneilanden,  verbonden 

door olifantenpad ! 

◊ ontbreekt. 

↔1,15m + 1,05m 

breedte middenberm 1,05m 

↑ n.v.t. 

∆  2 gele plastic met verkeersborden 
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Wijk 2 Warande Plasweg hoek Bredeweg     

 

 

 

  Verhoogde middenberm met palen. 

◊ minimaal 

↔ 1,15m + 1,15m 

breedte middeneiland 1,05m 

↑ minimaal 

∆ gele plastic met verkeersbord, zwarte 

kunststof paal en varkensrug 
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Wijk 2, bedrijvenpark Logistiekpark A12 Plasweg t.h.v. Vredenburghlaan   

 

 

Veel fietsers gebruiken de derde 

(voetgangers?)strook die op rest Plasweg 

ontbreekt  

Dit is verwarrend. 

 

Afstand tussen paaltjes kleiner dan 

tweemaal de schrikafstand van 0,8m 

◊ kantmarkering ontbreekt  

in ‘midden’ is breedte markering naast 

paaltjes: 2x 20cm 

Belijning met ribbels: 5,48m 

↔ Zijde 6e Tochtweg  

1,23m x 0,96m x 0,94m 

↔ Zijde Bredeweg  

1,37m x 1m x 1,10m 

↑ n.v.t. ! 

∆  8 (3 metalen en 5 plastic) 

 

CROW-richtlijn adviseert bij deze breedte: 

palen aan beide kanten in de berm en twee 

palen in het midden. (bij voorkeur 

acceptatie van bredere doorgang zodat 1 

paal in midden volstaat)  

 

Alternatief: één rij paaltjes in midden of aan 

één zijde van de tunnel, i.p.v. aan beide 

zijden  
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Wijk 2, bedrijvenpark LogistiekparkA12 Hek Plasweg naar Louis 
Dobbelmannweg 

 

Hekjes zijn hinderlijk voor fietsers en 

onmogelijk voor andersoortige fietsen 

◊ ontbreekt 

↕doorgang tussen hekken 1,91m 

↔doorgang naast hekken 1,4m voorste 

+ 1,5m achterste 

↑ minimaal 

 

 

 

Wijk 2, bedrijvenpark LogistiekparkA12 Hek Doorgang tussen Plasweg en 
Louis Dobbelmannweg 

 

Hekjes zijn hinderlijk voor fietsers en 

onmogelijk voor andersoortige fietsen’ 

De olifantenpaden tonen de normale route 

van fietsers. 

◊ ontbreekt 

↕doorgang tussen hekken  ca. 2m 

↔doorgang naast hekken 1,4m voorste + 

1,5m achterste 

↑ minimaal 
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Wijk 2, Bedrijvenpark, LogistiekparkA12 Ijsermanweg Louis 
Dobbelmannweg 

 

Het bedrijventerrein biedt geen 

aantrekkelijke fietsdoorgang tussen 

Plasweg en IJsermanweg 

 

4 palen op verhoogde middenberm 

 

◊ ca, 2m 

↔ doorgang tussen hekken 1,6m + 

1,6m 

breedte middenberm 2m 

↑ minimaal 

∆ 2 gele plastic met verkeersbord + 2 

metalen rood wit Ø 9cm 

∆ 2 gele met verkeersborden op een 

brede verhoogde middenberm 
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Wijk 3, Vondelwijk 

Wijk 3, Vondelwijk Zuiveringspad, bij clubgebouw 
Schaatsvereniging De Gouwestreek  

 

Het fietspad vanaf AH langs het 

scholencomplex aan oostzijde water mist 

een logische aansluiting aan noordzijde en 

eindigt nu op parkeerplaats en in voetpad. 

Dit voetpad wordt veelvuldig gebruikt als 

fietsdoorsteek naar de wijk. 

◊ ontbreekt 

↔ ca. 85cm 

 Het pad is 2,10m breed 

↑ n.v.t.  

∆ grijs beton, Ø 20cm, hoogte 50cm 

 

 

Wijk 3, Vondelwijk Zuiveringspad bij Vondellaaan ten 
westen van zuiveringsplas 

 

De witte scheidingsstreep tussen voet- en 

fietspad wordt ineens een richel  

◊ ontbreekt 

↔ ca. 2,1m en 3 m 

↑ n.v.t. 

∆ 2 houten aan begin en einde brug 
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Wijk 3, Oranjewijk 

Wijk 3, Oranjewijk Gemeentehuis 

 

Fietsenstalling na dat paaltje, dus fietsers moeten er 

langs vanaf de parkeerplaats. 

◊ ontbreekt 

↔ 1,6m 

↑ n.v.t. 

∆  1 metalen donkergroen met wit Ø 9cm 

 

 

Wijk 3, Oranjewijk Passage   

 

 

Verhoogde middenberm met paal op punt waar 

voetgangers moeten oversteken. Voetpad komt 

daar aan andere kant fietspad te liggen 

◊ minimaal aan kant voormalig 

winkelcentrum; ontbreekt aan kant spoor 

↔ 1,2m + <1m binnen markering 

breedte middeneiland ca. 0,90m 

↑ n.v.t.  

∆ 1 metalen roodwit Ø9cm + 

2 houten op hoeken begin/einde voetpad 
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Wijk 3, Oranjewijk Passage, Rotonde Kanaaldijk, 
Juliana van Stolberglaan  

 

 

 

Verhoogd middeneiland met paal 

◊ minimaal, vooral aan kant rotonde 

↔ < 1m 

tegels zijn verzakt en vormen bult in 

wegdek naast paaltje 

Fietsrekken in bocht ! 

breedte middeneiland ca. 0,90m 

↑ Smalle fietsstrook met paaltje in 

bocht op verhoging, direct na rotonde 

∆ 1 metalen roodwit Ǿ 9cm 

 

Vooral het verhoogde middeneiland is 

zeer hinderllijk. 
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Wijk 3, Oranjewijk Passage   

 

Voetpad wordt als fietspad gebruikt als 

doorsteek van Passage naar Stationsweg 

◊ ontbreekt  

↔ <1m  

↑ n.v.t.  

∆ 2 betonnen 

 

 

Wijk 3, Oranjewijk  Passage   

 

  

◊ ontbreekt  

↔ <1m  

↑ ca. 2m 

∆ 1 houten  
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Wijk 3, Oranjewijk Wilhelminasingel, brug Louise de 
Colignylaan 

 

 

◊ ontbreekt 

↔ ca. 90cm 

↑  

∆  2 metalen rood wit Ø 9cm aan beide 

kanten van de brug 

 

 

Wijk 3, Oranjewijk Van Lippe Biesterfeldlaan 

 

 

Hekjes en paaltje 

 

◊ geen 

↕doorgang tussen hekken < 90 cm 

↔doorgang naast hekken < 90 cm 

↑n.v.t. 

 

∆ 1 metalen rood wit Ø 9cm  

↔ 2 x 95 cm 
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Wijk 3, noord Noordkade, wegversmalling t.h.v. 
167    

 

 2x Versmallingen, verhoogde 

middenbermen met paaltjes 

Rijbaan is verbreed t.h.v. versmalling 

waarvoor fietsstrook (op foto naar links) 

wegbuigt en weer terug. 

◊ ca. 3m  

↔ 1,4m + 1,3m 

Breedte vóór middenberm 1,35m + 1,32m 

Middenberm 0,45m breed 

 

Fietsers (links) worden weg opgeslingerd 

na versmalling 

↑ n.v.t.  

∆ 4x ø 16cm  zwartwit 

 

 

Wijk Noord Noordkade, wegversmalling t.h.v. 
151   

 

Rijbaan is verbreed t.h.v. versmalling 

waarvoor fietsstrook (op foto naar rechts) 

wegbuigt en weer terug. 

◊ ca. 3m  

↔  1,4m + 1,3m 

Breedte vóór middenberm 1,35 en 1,32m 

Middenberm 45cm breed 

 

Fietsers (rechts) worden weg opgeslingerd 

na versmalling 

 

↑ n.v.t.  

∆ 4x ø 16cm zwartwit 

Extra rijbaanversmalling direct na 

middenberm! 
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Wijk 4, Centrum 

Wijk 4, Centrum Marktstraat 

 

◊ ontbreekt  

↔ v.l.n.r.:  

ca. 1,4m + ca. 1,4m + ca. 1,85m + ca. 1,85m 

+ ca. 1,4m + ca. 1,5m 

↑ n.v.t..  

∆ v.l.n.r. Ø  9cm roodwit metaal 

Ø 16cm roodwit metaal 

 Ø 24cm rood zakpaal 

 Ø 16cm roodwit metaal 

Ø 9cm roodwit metaal 

 

 

 

Wijk 4, centrum Houtstraat 

 

 

13 palen op een rij 

◊ ontbreekt  

↔ vanaf huizen:  

9 x 1,65m tussen 3e en 4e een boom 

2 x 1,25 

↑ n.v.t.  

∆ 9 uitneembare Ø 9cm rvs + 

2 vaste Ø  9cm rvs +2 houten in berm 
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Wijk 4, centrum Jan Dorrekenskade Oost, 
Houtstraatt 

 

◊ ontbreekt  

↔ v.l.n.r. 1,4m + 1,7m + 1,6m + 0,7m 

↑ n.v.t. 

∆  3 metalen Ø 9cm roodwit 

 

 

↔doorgang tussen hekjes 1,2m 

 

 

Wijk 4, Centrum Gouweplein, Oude Dreef thv 
Coenecoopcollege   

 

 Recent geplaatst paaltje !  

Voor auto’s zijn iets meer richting spoor 

twee doorgangen om op het fietspad te 

komen.  

◊ 2m zonder reliëf  

↔ 1,35m, maar auto’s kunnen via 

andere kant alsnog op fietspad komen 

↑ n.v.t., vrijwel direct op kruising fietspad 

∆ 1 plastic ø 16cm 
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Wijk 4, centrum Coenecoop III Dreef/Kanaaldijk 
Tegenover Bouwacademie 

richting Coenecoop  

 

 ◊ 8,6m + 8,4m 

↔70cm + 4,1m + 1m 

↑ n.v.t. 

∆ 6 metalen ø 9cm, roodwit [ook in berm] 

en 1 plastic roodwit ø16cm 

 

 

 

Wijk 4, centrum Kanaaldijk richting Gouweplein  

 

◊ onvoldoende, ca. 4,5m en 0,5m 

↔ ca. 1,7 + 1,7m; breedte verhoogde 

middenberm 0,95m  

↑ n.v.t. 

∆ 2 gelemet verkeersborden op 

verhoogde middenberm 

De middenberm is in totaal 15m lang met 

in het midden een 1,5m brede doorgang 

voor voetgangers  

 

 

 

  



47 
 

Wijk 4, Oostpolder 

Wijk 4, Oostpolder Overtoom, doodlopende straat naar 

bruggetje over Kanaal 

 

◊ ontbreekt 

↔1,4m +1,7m 

↑ n.v.t. 

∆ 1 beton 

                       

 

Wijk 4 Oostpolder Alpherwetering 

  

◊ ontbreekt 

↔80cm + 1,8m 

↑ n.v.t. 

∆ 1 beton + lantaarnpaal 
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Wijk 4, Oostpolder  Oostpolderweg → Alpherbrink  

 

◊ ontbreekt 

↕ doorgang tussen hekken 1,2m 

↔doorgang naast hekken 1,5m + 1,8m 

↔paaltjes 1,2m 

↑ n.v.t. 

∆ 2 betonnen + hekjes 

                  

 

Wijk 4, Oostpolder Oostpolderweg → Alpherbrink 

  

◊ ontbreekt 

↕doorgang tussen hekken 90cm 

↔doorgang naast hekken 1,2m 

↑ n.v.t. 

                              
 

Wijk 4, Oostpolder Oostpolderweg → Alpherbrink, 

doodlopend parkeerterrein 

  

◊ ontbreekt 

↔ 1m 

↑ n.v.t. 

∆ 2 betonnen 
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Wijk 4, Oostpolder Oostpolderweg → Alpherbrink 

  

Hekjes met houten paaltjes ernaast ! 

◊ ontbreekt 

↕doorgang tussen hekken 1m 

↔doorgang naast hekken 1,4m + 1,6m 

↑ n.v.t. 

                              
  

Wijk 4, Oostpolder Molenring t.o.v. Walsmolen 

 

 

∆ 3 houten 

 

                 

 

 

 

 

  



50 
 

Wijk 4 Alblas Houtzaagmolen, richting Zuidkade 

  

◊ ontbreekt 

↔1,2m 

↑ n.v.t. 

∆ 1 metalen ø 9cm  

 

                              

 

 

Wijk 4, Alblas Houtzaagmolen, richting Walsmolen 

  

◊ ontbreekt 

↔1,8m 

↑ n.v.t. 

∆ 1 metalen ø 9cm  
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Wijk 4, Bloemendaalse Polder Brugweg t.h.v. nr. 96  

 

 

 

  

◊ 5m 

↔ 1,58m + 1,45m 

Breedte fietsstrook vóór vluchtheuvel 

1,04m + 1,82m 

↑ n.v.t. 

∆ 4 metalen zwartwit 
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Wijk 4, Bloemendaalse Polder Brugweg t.h.v. nr. 102   

 

 

 

 

 Verhoogde middenbermen  

◊ 6m 

↔ 1,15m + 1,5m 

Breedte fietsstrook vóór vluchtheuvel 

1,18m + 0,8m 

↑ n.v.t. 

∆ 4 metalen zwartwit 
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Wijk 4, Bloemendaalse Polder Bloemendaalseweg t.h.v. A12  

 

◊ 5m 

↔ 1,4m voor en achter 

↑ n.v.t. 

∆ 4 metalen, roodwit, Ǿ 16cm 

 

 

 

 

Wijk 4, ‘t Weegje ‘t Weegje, na spoorbrug Gouda  

 

◊ 2m + 2,3m 

↔ 60cm 

↑ n.v.t. 

∆ 3 metalen rood, 2x Ǿ 9cm + 1x Ǿ 16cm 

 

 

 

Wijk 4, ’t Weegje Wilhelminakade t.h.v. voormalig nr. 

88  

 

◊ ontbreekt  

↔ 90cm + 1,3m 

↑ n.v.t. 

∆ 1 metalen roodwit, Ǿ 9cm 

 

 

  



54 
 

Inhoud 
Richtlijnen voor paaltjes en de inrichting situatie rondom paaltjes volgens CROW-Fietsberaad, 2014 1 
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Zonnehof → Wega → Mira 16 
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