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Waddinxveen 

Aan:   Team Beter Bereikbaar Gouwe 
Van:   Fietsersbond Waddinxveen 
Onderwerp:  Doorfietsroute Gouda – Alphen (OVF1c) 
Datum:   30 januari 2022 

Inleiding 
Sinds februari 2019 is de Fietsersbond Waddinxveen actief betrokken bij het maken van plannen voor de 
snelle fietsroute F624 Gouda – Waddinxveen - Alphen aan den Rijn. De uitgangspunten voor deze fietsroute 
komen uit het rapport ‘Toekomstagenda snelfietsroutes – Beeld van het toekomstige netwerk’ van de 
Provincie Zuid Holland uit 2018.  
Met deze brief vragen we u om de uitgangspunten van de Toekomstagenda snelfietsroutes toe te passen. 
We missen de daarin genoemde kwaliteit in de recente rapportage (Ontwerprapportage doorfietsroute 
OFV1c Alphen aan den Rijn – Gouda) van de snelle fietsroute, inmiddels omgedoopt naar ‘doorfietsroute’ 
en ondergebracht binnen Beter Bereikbaar Gouwe. De Fietsersbond is voorstander van investeringen in 
Fietsinfrastructuur. Het ambitieniveau van de provincie is hoog, en volgt de CROW-aanbevelingen, maar de 
uitwerking van de doorfietsroute in de rapportage blijft duidelijk achter. Maak ruimte voor de fiets en durf 
te kiezen, anders worden de doelen niet gehaald. 
 
Uitgangspunten van de provincie Zuid-Holland 

Kwaliteitseisen snelfietsroutes  
(Uit ‘Inspiratieboek snelle fietsroutes’/ ‘Toekomstagenda snelfietsroutes’, § B2.1) 

• Samenhang: Snelfietsroutes vormen de ruggengraat van het regionale fietsnetwerk, zijn 
ingebed in het totale utilitaire en recreatieve net en vormen daarbinnen het hoogst niveau. 

• Directheid: snelfietsroutes verzorgen directe verbindingen tussen de voornaamste herkomsten 
en bestemmingen op regionale schaal. 

• Aantrekkelijkheid: snelfietsroutes zijn aantrekkelijk ingepast in de omgeving. 
• Veiligheid: conflicten met andere verkeersdeelnemers worden geminimaliseerd, de verdere 

inrichting dient zo veel mogelijk enkelvoudige ongevallen te voorkomen. 
• Comfort: de snelfietsroute is herkenbaar, voldoende breed, en voldoet aan de hoogst 

kwaliteitseisen wat betreft verharding en doorstroming op wegvakken én kruispunten. 
 
Kernwaarden ontwerpuitgangspunten snelfietsroutes provincie Zuid-Holland  
(Uit ‘Toekomstagenda snelfietsroutes’, § 2.2.2) 
Op het niveau van het wegvak / kruispunt: 

• Weinig obstakels/snelheidsremmers/stopmomenten voor fietsers 
• Fietsers zoveel mogelijk in de voorrang 
• Vlakke verharding 

 
Opmerkingen Fietsersbond Waddinxveen 
Traject 
De hoofdroute langs de stations en de spoorlijn Gouda – Alphen is goed gekozen. Maar om fietsers hier 
optimaal gebruik van te laten maken is er ook een goed netwerk nodig van fietspaden naar de hoofdroute 
toe. Dit aspect is nauwelijks uitgewerkt in de rapportage, waarschijnlijk omdat de focus vanuit BBG ligt op 
het ontwikkelen van één hoofdroute. Hier mist dus kwaliteit. 
 
Conflictvrije route – voorrang voor fietsers 
De hoofdroute zelf is een route die bestaat uit een deel vrijliggende fietspaden en een ander deel via 
wegen door woonwijken. Met alleen asfalteren en een rode kleur heb je nog geen doorfietsroute, daar 
hoort ook een route bij die weinig conflicten heeft met andere verkeersdeelnemers. Dat komt vooral tot 
uiting in de inrichting van kruispunten en de voorrangsregeling. Dat aspect is nauwelijks uitgewerkt in de 
rapportage. Hier mist dus kwaliteit. 
Een doorfietsroute met voorrang voor de fiets is bijvoorbeeld ook mogelijk op een ETW in een 30km zone. 
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Fietsnetwerk - Ladderstructuur 
De doorfietsroute maakt deel uit van een netwerk met regionale aansluitingen. Om op de hoofdroute te 
komen, zijn er goede dwarsverbindingen en parallel verbindingen nodig. Een goed fietsnetwerk heeft een 
soort ladderstructuur. De kwaliteit wordt hoger door niet alleen te investeren in één hoofdroute, maar ook 
de aanvoerroutes mee te nemen. 
 
Verbeterpunten op het traject van de doorfietsroute van Gouda via Waddinxveen naar Alphen 

• Kruispunt Goudse Poort/Burgemeester Jamessingel: Dit is een groot knelpunt. Fietsers hebben 
een lange wachttijd en een zeer korte oversteektijd bij de huidige VRI. Een fietstunnel is het beste 
voorstel, maar dat is al van tafel gehaald voor de politiek daar een beslissing over kan nemen. Dat is 
voorbarig. De tunnel verdient nadere uitwerking, ondanks de hoge kosten. 

• Kruispunt Nieuwe Gouwe OZ/Hanzeweg: Hier staat ook een VRI (stoplicht). Wachttijd verbetering 
is mogelijk door rechtdoor op groen te zetten als er geen verkeer is. Nu staat de VRI standaard op 
rood. De detectielussen detecteren fietsers soms niet of veel te laat, dat betekent eerst stoppen en 
op het knopje drukken. Dit kan veel beter, bijvoorbeeld door het gebruik van slimme sensoren. Dit 
kruispunt ontbreekt overigens in de rapportage van april 2021. 

• Coenecoopbrug: Dit is een van de weinige punten om de barrière Gouwe en/of A12 te nemen. Hier 
moet de doorfietsroute wel overheen. De andere A12 en Gouwe kruising, via het traject 
Bloemendaalseweg en Hefbrug Waddinxveen is ook een drukke fietsroute met ruim 2000 fietsers 
per dag waaronder veel scholieren. Deze hefbrug-route verdient een opwaardering in het regionale 
fietsnetwerk. Over de Coenecoopbrug fietsen ruim 7000 fietsers per dag (september 2021). 
Volgens de CROW richtlijnen hoort daar een fietspadbreedte bij van 4,50 meter. Deze breedte is op 
de brug zelf niet haalbaar, maar het verdient aanbeveling om dat wel op beide hellingen te doen, 
zodat inhalen makkelijker wordt. Juist op de hellingen zijn de snelheidsverschillen soms groot en 
kan het heel druk zijn net nadat de brug open is geweest. 

• Rotonde Kanaaldijk/Zuidelijke Rondweg: Deze rotonde ligt net buiten de bebouwde kom en valt 
daarom buiten de voorrang voor fietsers. Kan dit worden veranderd in voorrang voor fietsers? 
Daarnaast is de ‘vluchtheuvel’ tussen de rijbanen veel te klein. Die moet groter, zodat fietsers de 
rotonde makkelijker in twee stappen kunnen oversteken. 

• Kruispunt Kanaaldijk/Coenecoop/Apollolaan: Kruispunt met VRI. In de rapportage van de 
doorfietsroute is een ontwerp van Iv-Infra opgenomen met een voorstel voor herinrichting met een 
fietsbrug. De fietsbrug maakt het mogelijk om makkelijk op het bestaande fietspad langs het spoor 
te komen en daarna over het Maxima viaduct verder te fietsen. Dit levert een prettige 
ongelijkvloerse kruising op met de Dreef. Het kruispunt Apollolaan behoudt in het voorstel echter 
de VRI. Omvormen tot een rotonde met fietsers in de voorrang zou een fietsvriendelijkere 
oplossing zijn. 

• Kruispunt Spoorpad/Oude Dreef: De doorfietsroute kruist hier een fietspad, zonder voorrang. 
Daarna, nog geen 5 meter verder, volgt de toe-rit naar het winkelcentrum waar de fietsers wel 
voorrang hebben op het kruisende autoverkeer. Het zou consequent zijn om de doorfietsroute op 
beide kruisingen voorrang te geven. 

• Spoorpad: Een deel van dit pad loopt dicht langs een hek en is veel te smal. Een deel wordt 
bovendien van de rijbaan gescheiden met een hoge trottoirband. Dit wordt door veel fietsers als 
onveilig ervaren. Sommige fietsers mijden deze route vanwege dit smalle stuk. Voor verbreding in 
de richting van het spoor is overleg met ProRail nodig. Voor verbreding naar de andere kant is 
versmallen van de rijbaan voor auto’s nodig. Dit is goed mogelijk als er eenrichtingsverkeer wordt 
toegepast, waarmee de spoorzone ook meteen autoluw ingericht kan worden. 

• Spoorpad/spoorovergang Kerkweg-West: Dit is een punt waar veel fietsers rijden, zowel in de 
richting van de doorfietsroute (noord-zuid) als in de kruisende richting (oost-west) over het spoor 
en richting de hefbrug. De fietser heeft op de doorfietsroute geen voorrang. Het argument 
daarvoor is dat er geen auto’s stil mogen komen te staan op de spoorwegovergang. Dat is geen 
overtuigend argument, want diezelfde rij auto’s moet gewoon voorrang verlenen aan autoverkeer 
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van rechts. Stilstaande auto’s op de spoorwegovergang moeten op een andere manier voorkomen 
worden, bijvoorbeeld door het toepassen van eenrichtingsverkeer, als onderdeel van een autoluwe 
spoorzone. Dit is een politieke keuze. Kies voor ruimte voor fietsers en voetgangers. 

• Beatrixlaan/Willem de zwijgerlaan: De oversteek van de Willen de Zwijgerlaan gaat met een VRI. 
Dit knelpunt wordt niet genoemd in de rapportage, terwijl het wel oponthoud geeft op de route. 
Een fraaie (maar wel dure) oplossing zou een ongelijkvloerse oversteek zijn, door een combinatie 
met het spoorviaduct. 

• Tesselschadelaan/Staringlaan: De aansluiting vanuit de Tesselschadelaan op de Staringlaan is niet 
uitgewerkt. Op dit punt kun je afslaan naar station Waddinxveen-Noord. De 30-km zone begint net 
aan de andere kant van de spoortunnel. Het is logischer om een deel van de Staringlaan om te 
vormen naar fietsstraat of 30-km zone en daarbij meer ruimte voor fietsers vrij te maken. De 
huidige fietspaden aan beide zijden van de Staringlaan zijn veel te smal en de hoge trottoirbanden 
maken het eerder onveiliger dan veiliger. 

• Staringlaan/Bosboom Toussaintsingel: De meest fietsvriendelijke en herkenbare inrichting voor 
deze straten zou een fietsstraat zijn, waarbij de rode loper vanuit de Tesselschadelaan de bocht om 
gaat naar de Staringlaan en weer de bocht om gaat naar de Bosboom Toussaintstraat. De hele 
fietsstraat zou daarbij op een verhoging kunnen liggen, waarmee meteen een snelheidsremmer 
voor overig verkeer is gemaakt. De huidige verkeersdrempels in de Bosboom Toussaintstraat zijn 
overigens te steil, die moeten meer afgerond worden. 

• Wilgenlaantje: Dit is een mooi karakteristiek laantje, maar niet geschikt als doorfietsroute. Wellicht 
kan een nieuw fietspad onderaan de naastgelegen dijk worden gemaakt. 

• Wilgenlaantje/Linneusweg: Fietsers hebben in de huidige constructie voorrang, maar er is geen 
bestemming.  Je kunt rechtdoor alleen de stoep op. Het is een onduidelijk ingericht kruispunt. 

 
Op dezelfde manier zijn er verbeterpunten mogelijk op het vervolg van de doorfietsroute. Ik beperk me hier 
tot de opmerking dat met name de route ten noorden van station Boskoop nog veel aandacht nodig heeft 
omdat dit conflicteert met de geplande W-20 varianten van BBG. Het is mij niet duidelijk hoe je veilig meer 
verkeer door dat gebied kunt voeren over de smalle polderwegen. Een doorfietsroute door dat gebied is al 
een uitdaging, laat staan in combinatie met een nieuwe W-20 corridor waarmee heel veel extra verkeer 
wordt aangevoerd. 
 
Conclusie: 
De kruispunten van de doorfietsroute met het overige verkeer zijn in de rapportage niet uitgewerkt. Hier 
liggen veel kansen om het fietsvriendelijk in te richten. Investeer in een fietsnetwerk, niet alleen op een 
doorgaande route. Worden de uitgangspunten van de Toekomstagenda snelfietsroutes goed toegepast? 
Dan levert de investering ook echt wat op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wouter Hermelink  
Fietsersbond Waddinxveen 
Waddinxveen@fietsersbond.nl 
 
 
 
Genoemde rapporten: 
Ontwerprapportage doorfietsroute OFV1c Alphen aan den Rijn - Gouda 
https://www.beterbereikbaargouwe.nl/publish/pages/27481/ontwerprapportage_doorfietsroute_ofv1c_alphen
_aan_den_rijn_-_gouda.pdf 
 
Toekomstagenda snelfietsroutes – Beeld van het toekomstige netwerk’ 
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/22677/toekomstagendasnelfietsroutesprov-zuid-holland.pdf 
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