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1
Waarom een
fietsbeleidsplan?

De veiligheid van fietsers vraagt om aandacht. Waar de ongevallenstatistieken over
het geheel de laatste jaren positieve trends laten zien, neemt het aantal gewonde
fietsers in het verkeer toe. Dit is deels verklaarbaar doordat er meer wordt gefietst,
vooral ook door kwetsbare oudere fietsers.
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft gemeenten gevraagd om met een
actieplan Veiligheid Fiets te komen. Hiermee moet een impuls worden gegeven om
het tij te keren: meer veiligheid voor de fietsers.
Tijd dus voor actie! De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft dit fietsbeleidsplan opgesteld. Dit plan moet de positie van de fietsers versterken, beschrijft de ambitie van
de gemeente en bevat concrete acties om die ambitie te behalen.

1.1

Samen aanpakken!

In het coalitieakkoord ‘Herkenbaar verbinden’ geven de coalitiepartijen aan dat verkeersveiligheid een punt van zorg is, zowel in de dorpen als daarbuiten, waar fietsers
rijden die graag veilig gebruiken maken van de weg.
Fietsen draagt bij aan een vitale samenleving. Fietsen bevordert de zelfstandigheid
van met name ouderen en kinderen, omdat het een laagdrempelige en goedkope
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vervoerwijze is. Daarnaast bevordert fietsen de gezondheid van de inwoners. Lichaamsbeweging in de vorm van fietsen, vermindert de kans op hartkwalen, diabetes, hoge bloeddruk en stress.
Voor het opstellen van dit plan is gebruik gemaakt van de kennis van de samenleving, namelijk de bewonersplatforms van de wijken en dorpen. Deze platforms hebben actief bijgedragen aan de totstandkoming van het fietsplan door samen de knelpunten op het gebied van fietsveiligheid te inventariseren en kansen te zoeken om
het fietsen in de gemeente te stimuleren.

1.2

Opbouw fietsplan Bodegraven-Reeuwijk

Het fietsplan voor Bodegraven-Reeuwijk is opgebouwd uit vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de inleiding en een korte toelichting op de ambitie van de gemeente met
dit plan. Hoofdstuk 2 gaat in op de trends op het gebied van fietsen van de afgelopen
jaren. Onder andere wordt daarbij ingegaan op de opkomst van de elektrische fiets
en de realisatie van fietssnelwegen. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de huidige
stand van zaken met betrekking tot fietsen in de gemeente, ontwikkelingen op het
gebied van verkeersveiligheid, fietsgebruik en knelpunten in het netwerk van fietsroutes in de gemeente. In hoofdstuk 4 is het actieplan opgenomen, waarin staat omschreven welke maatregelen moeten worden getroffen om het fietsen veiliger te
maken en het fiets-gebruik te stimuleren.
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2
Fietstrends

Geen vervoermiddel zo ‘Hollands’ als de fiets…
Toch kennen we de fiets pas zo'n 150 jaar. De Fransen waren de eerste fietsenbouwers. Maar de 'vélocipèdes' waren ongeluksfietsen. Toen de ongeluksfiets werd
vervangen door de fiets die we nu kennen, maakte het fietsen in Nederland een
stormachtige opmars. Fietsen werden -zeker vóór de massamotorisering- het ideale
vervoermiddel in ons vlakke land. De fiets is daarna nooit meer uit de mode geraakt.
Maar de fiets en het fietsen is wel aan mode onderhevig: denk maar aan de e-fiets,
bakfiets, fietsen met manden et cetera.
Recente toename van fietsgebruik sluit aan bij lifestyle en persoonlijke voorkeuren
Nu we meer vervoersalternatieven hebben, zijn het persoonlijke overwegingen en
associaties die zwaar wegen bij de keuze voor de fiets. In steden bijvoorbeeld, wordt
fietsen steeds vaker bewust als onderdeel van een levensstijl gekozen. Twee derde
van de Nederlanders associeert fietsen met plezier. Ook koppelen we fietsen aan
geen ergernissen, rust, geen vertraging, goedkoop, altijd op tijd en ‘op jezelf zijn’. Uit
onderzoek van Gazelle blijkt dat Nederlanders graag fietsen om het hoofd leeg te
maken of om juist diep na te denken. De keuze voor de fiets roept positieve emoties
op: de fiets is er voor ons allemaal!
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Gezondheid is misschien wel het belangrijkste argument van dit moment
Onderzoekers hebben de voordelen van fietsen afgezet tegen de gezondheidsrisico’s; zoals het inademen van fijnstof en verkeersongelukken. De gezondheid van
fietsers neemt toe als ze minder autorijden. De voordelen blijken aanzienlijk groter
dan risico’s. Per saldo leidt fietsen tot een aanzienlijk hogere levensverwachting. Dat
zijn we ons steeds vaker bewust. Gezond eten, bewust sporten en omgaan met
overgewicht zijn actuele maatschappelijke vragen waarop fietsen een antwoord
geeft.
Het aantal oudere fietsers op de weg neemt de komende jaren toe
De gemiddelde 65-plusser fietst aanzienlijk minder dan de gemiddelde Nederlander.
Dat zou doen vermoeden dat het fietsgebruik daalt als gevolg van vergrijzing. Toch
valt dat mee. Ouderen maken weer aanzienlijk meer recreatieve ritten dan de gemiddeld Nederlander. Als gevolg van beperkte bevolkingsgroei zal het aantal fietsverplaatsingen in Nederland de komende twintig jaar langzaam blijven stijgen. Verhoudingsgewijs neemt het aantal oudere fietsers op de weg echter met bijna de helft toe.
Dat kan grote invloed hebben op de verkeersveiligheid; ouderen zijn kwetsbaar. Als
omstandigheden gelijk blijven neemt het aantal slachtoffers naar verwachting met
10% toe. Het vraagt aanpassing van onze verkeersvoorzieningen.
De e-fiets is zowel in recreatief als in woon-werkverkeer een blijver
De opmars van de e-fiets lijkt niet te stuiten. De steeds langere actieradius maakt de
e-fiets inmiddels een stuk aantrekkelijker voor recreatieve fietstochten. De e-fiets
combineert de voordelen van fietsen met die van gemotoriseerd verkeer. Het is gemakkelijk en snel, maar toch blijf je bewegen. Bovendien hoef je geen helm te dragen. Met name ouderen houden het fietsen langer vol en krijgen een groter bereik.
Dat wil niet zeggen dat de e-fiets het alleen voor ouderen goed doet. De e-fiets
scoort bij alle leeftijden. Op de middellange afstanden concurreert de e-fiets met
brommers en auto’s.
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Ook is het een goed alternatief geworden voor regionaal woon-werkverkeer; niet
meer rood en bezweet, maar fris en fit op je werk aankomen. Sinds kort is zelfs de ebakfiets in opkomst; met name voor (gedeeld) gebruik door bedrijven, buurtbewoners
en jonge gezinnen.
Met fietssnelwegen maken we de sprong naar langere afstanden
Om het fietsgebruik op de middellange afstand (7 tot 15 kilometer) te ondersteunen,
zijn fietssnelwegen een uitstekend middel. Een fietssnelweg is een verbinding exclusief voor fietsers, met zo min mogelijk oponthoud. Zo halen fietsers een hogere gemiddelde snelheid. Het concept wordt inmiddels in Nederland en in het buitenland
toegepast. Door de fietssnelwegen kunnen fietsers nog beter concurreren met autoverkeer. Vooralsnog zijn er geen fietssnelwegen in Bodegraven-Reeuwijk, hoewel de
afstand Bodegraven - Gouda, Bodegraven/Reeuwijk - Woerden en Bodegraven/Reeuwijk - Alphen aan den Rijn hiervoor zeker geschikt is.
Het vervoermiddel van toen is nog steeds het vervoermiddel van de toekomst
Ons fietsgebruik in Nederland is hoog. Daarbij blijft de populariteit van de fiets groeien. In steden als Amsterdam, Utrecht en Groningen groeit het fietsgebruik met drie
tot vijf procent per jaar. De fiets draagt sterk bij aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland. Fietsen is goedkoop en gemakkelijk, past in
onze compacte omgeving en ondersteunt ons in het gezond en leefbaar houden van
e
die omgeving. De fiets is daarmee nu al hét vervoersmiddel van de 21 eeuw.
Door toenemende populariteit van de fiets wordt de groei van het autogebruik geremd
De vorenstaande punten geven aan dat de fiets aan populariteit wint. Dit is een rem
op de groei van het autogebruik. Vooral op de kortere afstanden kiezen meer mensen voor de fiets in plaats van de auto. Dit is vooral merkbaar voor de verplaatsingen
binnen de kernen. Hierdoor is uitbreiding van de capaciteit van autovoorzieningen
minder gauw nodig. Denk daarbij aan het opwaarderen van kruispunten of het aanleggen van parkeerplaatsen.
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3
Hoe staan we er
voor?

3.1

Hoe is het nu?

3.1.1

Kenmerken bevolking

De bevolkingssamenstelling van een gemeente is sterk bepalend voor de verkeersveiligheidssituatie. Ouderen zijn relatief kwetsbaar, jongeren moeten nog veel leren
en allochtonen hebben vaak (nog) geen fietscultuur.
De bevolkingsprognoses zijn vooral belangrijk voor investeringen voor de langere
termijn. De prognose is dat het aantal inwoners van Nederland nog licht zal groeien
en dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een vergelijkbaar beeld geeft. In Bodegraven-Reeuwijk zal de ontgroening en vergrijzing wat sterker zijn dan het Nederlandse gemiddelde. Dit is een aspect om rekening mee te houden bij de ontwikkeling
van het fiets-beleid. In tabel 3.1 zijn de demografische gegevens en prognoses van
de gemeente vergeleken met Nederland.
leeftijdsopbouw 2013

NL

Bodegraven-Reeuwijk

aandeel jonger dan 20 jaar

23%

25%

aandeel 20 tot 65 jaar

60%

57%

aandeel ouder dan 65 jaar

17%

17%

toe- of afname 2030

NL

Bodegraven-Reeuwijk

totaal aantal inwoners

5%

3%

jonger dan 20 jaar

-3%

-14%

20 tot 65 jaar

-4%

-5%

ouder dan 65 jaar

49%

53%

aandeel niet-westerse allochtonen

NL

Bodegraven-Reeuwijk

2013

6%

6%

prognose 2030

9%

10%

Tabel 3.1: Samenstelling inwoners Bodegraven-Reeuwijk
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3.1.2

Fietsgebruik

Een hoog fietsgebruik heeft veel positieve effecten voor het individu en de gemeenschap: gezond, stil, goedkoop, ruimtebesparend et cetera. Dat weegt ruimschoots op
tegen de negatieve veiligheidseffecten. Een hoger fietsgebruik gaat namelijk ook
gepaard met meer fietsslachtoffers. Voor de berekeningen van het fietsgebruik is
gebruik gemaakt van de cijfers uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON). Het
betreft alle verplaatsingen met herkomst en/of bestemming in de desbetreffende
gemeente, ongeacht of de persoon in de deze gemeente woont. Om de betrouwbaarheid te ver-groten zijn de cijfers uit het MON over een periode van vijf jaar bij
elkaar opgeteld (2004 tot en met 2008) en weergegeven in tabel 3.2. Het gaat om
verplaatsingen met hoofdvervoerwijze fiets. Geconcludeerd kan worden dat het aandeel fiets in zowel Bodegraven als Reeuwijk hoog is.
aandeel

categorie

gemeente

aandeel
fiets

minimaal

maximaal

categorie

<7,5 km

<7,5 km

Bodegraven

30%

24%

36%

hoog

45%

hoog

Reeuwijk

26%

20%

31%

hoog

37%

gemiddeld

Tabel 3.2: Fietsgebruik Bodegraven-Reeuwijk

3.2

Ongevalsanalyse

3.2.1

Geregistreerde doden en ziekenhuisopnames

De ongevallenregistratie van de politie geeft een beeld van de onveiligheid in een
gemeente, maar deze registratie is zeer onvolledig. Dat geldt met name voor enkelvoudige fietsongevallen (ongevallen waar één fietser bij betrokken is). Slechts 5
procent van deze ongevallen wordt uiteindelijk geregistreerd. De volgende tabellen
geven dan ook vooral een beeld van de fietsongevallen met motorvoertuigen. Het
gaat daarbij niet zozeer om de absolute aantallen, maar vooral om de verdeling over
bijvoorbeeld leeftijdscategorieën (bron: SWOV/Cognos, periode 2002-2013).
ernstige fietsslachtoffers periode 2002-2013
aantal ernstige fietsslachtoffers

Bodegraven-Reeuwijk
53

Tabel 3.3: Aantal ernstige fietsslachtoffers

3.2.2

Leeftijd fietsslachtoffers

De leeftijdsverdeling kan gebruikt worden om de belangrijkste doelgroepen te bepalen. Dit is opgenomen in tabel 3.4.
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verdeling ernstige fietsslachtoffers naar leeftijd

NL

Bodegraven-Reeuwijk

0 tot 18 jaar

21%

19%

18 tot 40 jaar

20%

17%

40 tot 60 jaar

26%

38%

60-plus

32%

26%

opmerking

grootste groep

Tabel 3.4: Verdeling fietsslachtoffers naar leeftijd

Uit tabel 3.4 blijkt dat gemiddeld voor Nederland de groep 60-plussers het grootst is.
In de kolom 'opmerking' is zichtbaar dat dit niet voor de gemeente BodegravenReeuwijk geldt. De grootste groep ernstige verkeersslachtoffers zit in de leeftijdscategorie 40 tot 60 jaar.

3.2.3

Kenmerken tegenpartij

Bij meervoudige fietsongevallen is altijd een 'botspartner' of 'tegenpartij' betrokken. In
tabel 3.5 is de verdeling hiervan opgenomen naar leeftijd.
verdeling naar leeftijd
tegenpartij

NL

Bodegraven-Reeuwijk

0 tot 18 jaar

7%

4%

18 tot 40 jaar

42%

47%

40 tot 60 jaar

29%

23%

60-plus

12%

8%

opmerking

grootste groep

Tabel 3.5: Verdeling tegenpartij fietsslachtoffers naar leeftijd

Meestal is de tegenpartij een bestuurder van een personenauto in de leeftijdscategorie 18 tot 40 jaar. In de kolom ‘opmerking’ is zichtbaar dat dit ook voor de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk geldt. De vervoerwijze van de tegenpartij is in tabel 3.6 opgenomen.
verdeling naar vervoerwijze
tegenpartij

NL

Bodegraven-Reeuwijk

voetganger/fietser

9%

8%

gemotoriseerde tweewieler

9%

6%

personenauto

58%

51%

bestel- of vrachtauto

15%

17%

opmerking

grootste groep

Tabel 3.6: Verdeling tegenpartij fietsslachtoffers naar vervoerwijze

Uit tabel 3.6 kan worden opgemaakt dat zowel in Nederland als in BodegravenReeuwijk de tegenpartij in de meeste gevallen een personenauto is.
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3.2.4

Kenmerken infrastructuur

Een analyse van de ongevallenlocaties helpt bij het stellen van prioriteiten bij de
aanpak van de infrastructuur. In tabel 3.7 is de vigerende maximumsnelheid op ongevallen-locaties in beeld gebracht.
verdeling naar max. snelheid locatie ongeval

NL

30 km/h of langzamer

13%

4%

50 km/h

62%

47%

grootste groep

60 km/h

5%

30%

groter dan gemiddeld

12%

8%

70 km/h of sneller

Bodegraven-Reeuwijk

opmerking
minder dan gemiddeld

Tabel 3.7: Verdeling ongevallen naar wegtype

Voor heel Nederland geldt dat de meeste fietsslachtoffers vallen op gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom (50 km/h-wegen). In de kolom ‘opmerking’ is
zichtbaar dat dit ook voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geldt, maar in mindere
mate. Opvallend is verder het hoge aantal ongevallen op 60 km/h-wegen. De ongevallen-locaties zijn in tabel 3.8 nader uitgewerkt naar type locatie.
verdeling naar andere
kenmerken locatie ongeval

NL

Bodegraven-Reeuwijk

kruispunten binnen de kom

50%

21%

wegvakken binnen de kom

25%

28%

kruispunten buiten de kom

9%

6%

wegvakken buiten de kom

12%

38%

opmerking

grootste groep

Tabel 3.8: Verdeling ongevallen naar kenmerken van de locatie

In tabel 3.8 valt vooral het hoge aantal ongevallen op wegvakken buiten de bebouwde kom. Dit zijn de vaak smalle wegen buiten de bebouwde kom: polderwegen.

3.2.5

Alcoholgebruik fietsslachtoffer

Tabel 3.9 geeft weer bij welk deel van de ernstige fietsslachtoffers alcoholgebruik is
vastgesteld.
verdeling naar betrokkenheid alcohol
fietsslachtoffers met alcohol

NL

gemeente Bodegraven-Reeuwijk

0,03%

2%

Tabel 3.9: Verdeling ongevallen naar betrokkenheid alcohol

Het aantal fietsslachtoffers waarbij alcoholgebruik is vastgesteld is in BodegravenReeuwijk aanzienlijk hoger dan in heel Nederland.
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3.2.6

Globale schatting fietsslachtoffers enkelvoudige ongevallen

Bij de meeste ernstige fietsongevallen (60 procent) zijn geen andere verkeersdeelnemers betrokken. Op het niveau van een gemeente zijn er helaas geen cijfers bekend van deze enkelvoudige fietsongevallen. Uit landelijke analyses van de ziekenhuis-gegevens weten we wel dat de kans op letsel door een enkelvoudig ongeval
sterk toeneemt naarmate men ouder wordt. Dit wordt voor de toekomst dus een
aandachtspunt. In tabellen 3.10, 3.11 en 3.12 is per gemeente een globale schatting
gemaakt van het aantal slachtoffers van enkelvoudige fietsongevallen op basis van
de leeftijdsopbouw van de gemeente en is dit doorgetrokken naar 2030. Lokale kenmerken van de infrastructuur zijn niet meegenomen in de berekeningen.
schatting fietsslachtoffers enkelvoudig 2012

Bodegraven-Reeuwijk

behandeld op de eerste hulp

92

opgenomen in het ziekenhuis

12

totaal slachtoffers enkelvoudige ongevallen
Vergeleken met Nederland

104
gemiddeld

Tabel 3.10: Schatting aantal slachtoffers door enkelvoudige ongevallen in 2012

verdeling fietsslachtoffers enkelvoudig 2012 naar leeftijd

Bodegraven-Reeuwijk

jonger dan 24 jaar

24%

25 tot 50 jaar

23%

50 tot 75 jaar

36%

75-plus

17%

Tabel 3.11: Schatting verdeling slachtoffers door enkelvoudige ongevallen naar leeftijd

schatting fietsslachtoffers enkelvoudig 2030

Bodegraven-Reeuwijk

behandeld op de eerste hulp

104

opgenomen in het ziekenhuis

14

totaal slachtoffers enkelvoudige ongevallen
procentuele toe- of afname periode 2012-2030

118
13%

Tabel 3.12: Schatting aantal slachtoffers door enkelvoudige ongevallen in 2030

Op basis van de analyses is geconstateerd dat de gemeente rekening moet houden
met een toename van het aantal fietsslachtoffers door enkelvoudige ongevallen op
basis van demografische ontwikkelingen.
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4
Waar zetten we op
in?

4.1

Fietsnetwerk

In figuur 4.1 zijn de ‘utilitaire’ fietsroutes voor de gemeente Bodegraven–Reeuwijk
op-genomen. Deze laatste worden vooral gebruikt voor ritten van en naar school, het
werk, de winkel et cetera. Deze routes zijn gebaseerd op het fietsnetwerk van de
provincie Zuid-Holland. Figuur 4.2 bevat recreatieve routes. Deze zijn gebaseerd op
het knoop-puntennetwerk en de landelijke fietsroutes (LF-routes).
De gemeente kent een grote overlap van recreatieve en utilitaire routes: ze zijn zowel
nuttig als leuk en aantrekkelijk.
Uiteraard moeten alle wegen (uitgezonderd snelwegen) geschikt zijn om veilig en
comfortabel te kunnen fietsen, of ze nu onderdeel zijn van de hoofdroutes of niet.
Maar bij het nemen van maatregelen hebben de routes in figuren 4.1 en 4.2 prioriteit.
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Figuur 4.1: Netwerk van utilitaire hoofdroutes

Fietsplan Bodegraven-Reeuwijk

12

Figuur 4.2: Netwerk van recreatieve hoofdroutes

Fietsplan Bodegraven-Reeuwijk

13

4.2

Duurzaam veilig

Sinds het jaar 2000 is het concept Duurzaam Veilig ontwikkeld. In de loop der jaren is
dit concept geëvalueerd, verder ontwikkeld en aangevuld. Recentelijk heeft het
CROW een aantal publicaties uitgebracht waarin het concept weer scherp is neergezet. Het betreft de volgende publicaties:
■ Basiskenmerken wegontwerp (nr. 315: 2012).
■ Handboek wegontwerp buiten de bebouwde kom (2013): Basiscriteria (328), erftoegangswegen (329), gebiedsontsluitingswegen (330) en stroomwegen (331).
■ ASVV2013 (723) - Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.
De basisprincipes van Duurzaam Veilig zijn:
1.
Functie van de wegen. Het wegennet is hiërarchisch opgebouwd en de wegen
zijn ingedeeld in stroomwegen (SW), gebiedsontsluitingswegen (GOW) en erftoegangswegen (ETW).
2.
Homogeniteit van massa en/of snelheid en richting. Er wordt gestreefd naar
gelijkwaardigheid van de verkeersdeelnemers in snelheid, richting en massa
bij matige en hoge snelheden.
3.
Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van
wegverloop en van gedrag van weggebruikers.
4.
Vergevingsgezindheid van de omgeving en van de weggebruikers onderling.
5.
Statusonderkenning door de verkeersdeelnemers: vermogen om taakbekwaamheid te kunnen inschatten.

4.2.1

Categorisering van wegen

Eén van de belangrijkste taken van de wegbeheerder is te komen tot een eenduidige
categorisering van de wegen en de inrichting van de wegen aan te passen aan de
uitgangspunten. Bij het maken van een dergelijke indeling is de mate waarin de wegen gericht zijn op het stromen of het uitwisselen van verkeer bepalend, zoals figuur
4.3 weergeeft.

Figuur 4.3: Stromen en uitwisselen op de diverse wegtypen
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De A12 en N11 zijn stroomwegen in de gemeente. Voorts zijn er enkele gebiedsontsluitingswegen, waarbij een snelheidsregime geldt van 50 of 80 km/h binnen, respectievelijk buiten de bebouwde kom. Het overgrote deel van de wegen in de gemeente
is een erftoegangsweg, met een maximumsnelheid van 30 of 60 km/h.
In figuren 4.4 en 4.5 is weergegeven hoe de ideale inrichting eruit ziet op erftoegangs- en gebiedsontsluitingswegen.

Figuur 4.4: Ideale inrichting erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
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Figuur 4.5: Ideale inrichting gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom

Voor fietsers zijn de volgende kenmerken van belang:
■ Erftoegangsweg: er zijn geen voorzieningen voor fietsers binnen de bebouwde
kom. Fietsers worden gemengd met andere verkeerssoorten. Het CROW benoemt
de
volgende uitzonderingen:
- binnen de bebouwde kom: eventueel fietsvoorzieningen als er sprake is van een
hoofdfietsroute;
- buiten de bebouwde kom: eventueel fietsvoorzieningen als er sprake is van hoge fietsintensiteiten.
■ Gebiedsontsluitingswegen: hier zijn altijd fietsvoorzieningen aanwezig.
Het door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vastgestelde gecategoriseerde wegennet is weergegeven in figuur 4.6.
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Figuur 4.6: Vastgestelde categorisering van het wegennet

4.3

Focussen op specifieke doelgroepen

Bij het ontwikkelen van het fietsbeleid wil de gemeente concentreren op de volgende
doelgroepen:
■ jongeren/scholieren;
■ ouderen, onder andere gebruik van de e-fiets.

4.3.1

De jongeren en scholieren

De risicoperceptie van jongeren is laag zo blijkt uit onderzoeken van het SWOV. Ze
zien ongevallen met de fiets als pech en onderschatten hun aandeel in het ongeval.
Ze denken dat ernstig letsel opgelopen wordt door een botsing met een auto, maar
zien niet dat veel ongevallen eenzijdig zijn en dat zij er weldegelijk zelf invloed op
hebben. Daar komt bij dat Jongeren tussen 12 en 16 jaar gemiddeld twee keer zoveel fietsen als de gemiddelde Nederlander. In Nederland gaat maar liefst 89% met
de fiets naar school. Dit zal in Bodegraven-Reeuwijk niet anders zijn: hier moeten de
middelbare scholieren echter verder fietsen dan in Nederland gemiddeld: naar
Gouda, Alphen aan den Rijn of Woerden.
Voor scholieren is het belangrijk dat de fietsroute van huis naar school veilig en comfortabel is. Dat betekent in de praktijk een goed onderhouden fietspad, uitgevoerd in
asfalt, voldoende breed en met overzichtelijke kruisingen. In de knelpunteninventarisatie (hoofdstuk 5) is ook specifiek aandacht voor de routes van scholieren naar
scholen binnen de gemeente, maar ook naar scholen, bijvoorbeeld met voortgezet
onderwijs, buiten de gemeente. Door de knelpunten op de scholierenroutes aan te
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pakken is er een direct effect mogelijk om de verkeersveiligheid voor scholieren te
vergroten.
Naast de infrastructurele veiligheid is ook verkeerseducatie van belang om de veiligheid van de fietsers te vergroten. Fietsers kunnen zich alleen veilig gedragen als ze
over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken en ook de wil hebben om
zich veilig te gedragen. Om de kennis, vaardigheden en houding op peil te houden is
formele verkeerseducatie (in een lessituatie) en informele verkeerseducatie (door
ervaring en voorbeeldgedrag) nodig. Het ROV Zuid-Holland werkt aan permanente
verkeerseducatie (van 0 tot 100 jaar, voorbereidend en aansluitend op de veranderende verkeersrollen en -taken van de verkeersdeelnemers). Daarbij kan het accent
worden gelegd op een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld de jongere fietsers tussen
12 en 16 jaar en daar aan voorafgaand de doelgroep jonge beginnende fietsers tussen 4 en 12 jaar. Voor deze doelgroepen biedt het ROV Zuid-Holland het programma
School op Seef voor het basisonderwijs en het programma Totally Traffic voor het
voortgezet onderwijs aan. In deze programma’s is aandacht voor zowel het aanleren
van fietsvaardigheden, de verkeersregels en het gedrag van de leerlingen, als voor
een veilige infrastructuur en voertuigen (bijvoorbeeld de technische staat van de
fiets) en de communi-catie met andere weggebruikers.

4.3.2

De oudere (e-)fietsers

Tussen 2000 en 2012 nam het aantal ritten die Nederlanders met de fiets aflegden
met 6% toe; het aantal afgelegde kilometers met de fiets steeg nog meer: 14%. Ongeveer 10 procentpunt van deze groei komt voor rekening van de elektrische fiets (efiets). Het Kennisinstituut voor de Mobiliteit (KIM) heeft onderzocht welke factoren de
groei van het fietsgebruik in de afgelopen periode hebben bepaald. Dit is weergegeven in figuur 4.7.

Figuur 4.7: Opbouw van de ontwikkeling van het fietsgebruik tussen 2000 en 2012
(bron: Mobiliteitsbalans, KIM 2013)
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Senioren blijken een belangrijk deel (ongeveer de helft) van de groei van het fietsgebruik voor hun rekening te nemen. Een ander effect is dat de fiets ook vaker wordt
gebruikt in het voor- en natransport bij het openbaar vervoer, met name bij de trein.
Van de fietsen die in 2012 in Nederland zijn verkocht heeft 16% een elektrische trapondersteuning. Naar schatting 5% van de Nederlandse bevolking heeft nu een efiets; onder 60-plussers is dit 10%. Met de e-fiets wordt nu 9% van het aantal gefietste kilometers afgelegd. Dit betekent dat e-fietsen intensiever gebruikt worden dan
gewone fietsen. De opkomst van e-fietsen versterkt de trend dat de gemiddelde
afstand, die forensen met een fiets afleggen, toeneemt: gemiddeld 9,8 km nu versus
6,3 km volgens een onderzoek van TNO uit 2008.
Uit de verkeersveiligheidsstatistieken stelt het Fietsberaad dat er sprake lijkt van
een stapeling van risicofactoren. Voor fietsers in het algemeen geldt sowieso dat het
letsel-risico op hogere leeftijd snel toeneemt, met name voor vrouwen. Daar bovenop
is bij e-fietsers dit verband tussen letselrisico, geslacht en leeftijd nog sterker.
Het fietsberaad geeft hiervoor twee mogelijke verklaringen:
■ oudere e-fietsers zijn kwetsbaarder dan ouderen op de gewone fiets;
■ het extra gewicht van de e-fiets en de iets hogere snelheid vergroten op hogere
leeftijd het letselrisico van de e-fiets.
Wat de verklaring ook is, de cijfers maken duidelijk dat alle aanknopingspunten om
de veiligheid van oudere e-fietsers te vergroten, benut moeten worden.
Een aantal cijfers:
■ oudere fietsers hebben vaker eenzijdige ongevallen dan de totale fietspopulatie
(54% versus 43%), bij oudere e-fietsers nog vaker (61%);
■ oudere fietsslachtoffers verloren vaker het evenwicht bij op- en afstappen (12%
versus 5%), bij oudere e-fietsers is dit nog vaker het geval (18%);
■ bij oudere fietsslachtoffers gebeurde het ongeval vaker in een bocht, bij e-fietsers
nog vaker;
■ oudere fietsslachtoffers maakten op het moment van het ongeval vaker een recreatieve fietstocht, de e-fietsslachtoffers nog vaker.
Hieruit blijkt dat het veiligheidsprobleem van e-fietsers in de eerste plaats een uitvergroting is van het veiligheidsprobleem dat er sowieso is bij oudere fietsers. Omdat
de ouderen meer beschikken over een e-fiets dan jongeren. Deze verwevenheid is
voor het beleid zeker relevant. Door de vergrijzing neemt de noodzaak toe om maatregelen te nemen die de veiligheid van oudere fietsers vergroten. Als die maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd worden, profiteren oudere e-fietsers daar in versterkte
mate van. Het kan daarbij gaan om uiteenlopende maatregelen gericht op het voertuig, de weg en de oudere (e-)fietsers zelf. Bijvoorbeeld:
■ De fietsenbranche ontwerpt en verkoopt fietsen die beter aansluiten bij de wensen
en beperkingen van ouderen in het algemeen. Daar bovenop is een aantal specifieke verbeteringen van de e-fiets wenselijk, die te maken hebben met het gewicht
en de aandrijving.
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■ Wegbeheerders houden in het ontwerp van de infrastructuur meer rekening met
de wensen en beperkingen van ouderen. Het voorkomen van eenzijdige fietsongevallen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Ook het hoge recreatieve gebruik van ouderen, waarbij men vaker in duo’s fietst, stelt specifieke eisen aan de
infrastructuur.
■ En niet in de laatste plaats houden oudere (e-)fietsers zelf in hun aankoop- en
weggedrag meer rekening met de mogelijkheden en beperkingen van hun leeftijd.
Daarbovenop moeten oudere e-fietsers beseffen dat een e-fiets op een aantal
punten een ander rijgedrag vereist.
Specifiek voor Bodegraven-Reeuwijk vormen de oudere (e-)fietsers een nadrukkelijke doelgroep voor het verkeersveiligheidsbeleid. Maatregelen gericht op educatie
sluiten hierop aan. Daarnaast is de hogere snelheid van de e-fietsers een aandachtspunt in het ontwerpen van de openbare ruimte.
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5
Knelpunten

In samenwerking met alle dorps- en wijkteams uit de gemeente zijn de knelpunten
voor fietsers in Bodegraven-Reeuwijk geïnventariseerd. De uitkomsten van de inventarisatie onder de wijk- en buurtteams is daarbij aangevuld met de analyse van de
geregistreerde ongelukken met fietsers in de periode 2007-2012.
Vervolgens is door de werkgroep verkeer nagegaan of het nuttig, nodig en mogelijk
is om hier specifieke maatregelen te nemen. Bij het nemen van maatregelen zijn de
principes van Duurzaam Veilig uitgangspunt. Conform deze principes is het bijvoorbeeld niet wenselijk om op erftoegangswegen (30 km/h binnen de bebouwde kom en
60 km/h daarbuiten) aparte fietsvoorzieningen aan te leggen.
In de hiernavolgende paragrafen worden de knelpunten behandeld naar deelgebieden.
In paragraaf 5.10 worden de ongevallocaties behandeld. Daarbij is vervolgens nagegaan of het betreffende punt wordt onderschreven als knelpunt en of maatregelen
nodig en of wenselijk zijn. De te onderscheiden categorieën zijn in tabel 5.1 opgenomen.
item
maatregel

aard maatregel

code betekenis
0

Het aanpassen van de infrastructuur wordt niet wenselijk geacht

1

Situatie met prioriteit aanpakken

2

Maatregel wenselijk, maar heeft geen prioriteit

0

Maatregel is reeds ingepland of uitgevoerd

1

Kleine ingreep. Bijvoorbeeld aanpassen belijning, borden et cetera.
Kan soms worden meegenomen bij reguliere beheer en onderhoud

2

Forse ingreep, waarvoor een uitwerkingsplan moet worden opgesteld. Maatregel betreft bijvoorbeeld: aanleg of verbreden fietspad,
her-inrichten kruispunt of fietsoversteek

3

Maatregelen zijn niet infrastructureel van aard. Er is bijvoorbeeld een
ander gedrag nodig van weggebruikers om te komen tot een veilige
situatie. Of oplossing moet worden gezocht in de sfeer van handhaving

4

Gemeente is niet wegbeheerder en noodzaak tot het nemen van
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maatregelen wordt bij de betreffende wegbeheerder aangekaart

Tabel 5.1: Categorie-indeling knelpunten

Figuur 5.1: Overzichtskaart met knelpuntlocaties

Indien sprake is van Gebiedsontsluitingswegen (GOW) bij de knelpunten, wordt dit
aangegeven. Alle andere wegen zijn erftoegangswegen.
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5.1

Bodegraven-Zuid

De knelpunten voor Bodegraven-Zuid zijn weergegeven in figuur 5.2. In tabel 5.2
worden deze knelpunten nader toegelicht.

Figuur 5.2: Knelpunten Bodegraven-Zuid

nr. knelpunt
1.1 Oversteek over Goudseweg
(N459, GOW) ter hoogte van
Oud-Bodegraafseweg - Nespad
1.2

1.3

1.4

1.5
1.7

1.8

maatregel
Aanleg middenberm is wenselijk,
zodat oversteek in twee keer kan.
Provincie is wegbeheerder; er
wordt met hen contact opgenomen
Oversteek over op- en afritten
Wordt aangepakt. Snelheid auto en
N11 (GOW) zijn ter hoogte Goud- fiets wordt teruggebracht bij aanseweg erg druk, moeilijk overste- passing oprit naar N11, door proken voor fietsers
vincie (2015)
Bij voorkeur geen fietspad maar Maatregel wordt ontraden: is geen
voetpad aan achterzijde Dronen- verbetering voor fietsers
plein (achter school en kerk)
Regeling van de verkeerslichten Regeling van de VRI slim afstellen,
op Goudseweg - Vrije Nesse staat zodat verkeer vanaf Vrije Nesse en
voor de fietsers niet goed afgeCortenhoeve tegelijk groen hebsteld. Daarnaast ligt de oversteek ben, ook samen met de voetganEmmakade - Cortenhoeve dicht
gers
bij het kruispunt, maar buiten de
regeling
Spoorwegovergang Goudseweg: ProRail acht hier geen maatregelen
situatie is onoverzichtelijk
nodig
Verbeteren verlichting en plaatsen Verlichting voldoet. Oversteek
VRI op rotonde Broekveldselaan - wordt als veilig beoordeeld. ComKlaproos - Kolblei. Deze wordt
binatie VRI-rotonde is onwenselijk.
door veel kleine kinderen op de
Er is nu Een goed alternatief voorfiets gebruikt
handen: fietsbrug
Voetpad Zwanebloem – BeemdWeghalen/aanpassen hekken
gras geschikt maken voor fietsers,
rolstoelen en kinderwagens

maatregel
1

aard
4

1

0

0

1

1

2

2/4

0

2

1

overige opmerking
1.6 De oversteek voor de school aan de Vromade (kruising met De Leeuwerik) heeft geen
duidelijk stopregeling in vergelijking met oversteek Indoorweg. Oversteek vergelijkbaar
inrichten.
= geen fietsmaatregel
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Tabel 5.2: Knelpunten Bodegraven-Zuid

Figuur 5.3: Locatie 1.6: Oversteken nabij winkelcentrum Broekvelden

5.2

Bodegraven-Noord

De knelpunten voor Bodegraven-Noord zijn weergegeven in figuur 5.4. In tabel 5.3
worden deze knelpunten nader toegelicht.

Figuur 5.4: Knelpunten Bodegraven-Noord
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nr. knelpunt
2.1 Rotonde Noordzijde - Broekveldselaan wordt door veel scholieren
gebruikt. Autoverkeer op Noordzijde rijdt met hoge snelheid, fietsers hebben bij oversteken geen
voorrang
2.2 Kruispunt Noordzijde - Burgemeester Kremerweg is onoverzichtelijk.
2.3 Op de Spoorstraat, Stadhouderslaan en Laan van Turkenburg
hinderen geparkeerde ouders de
fietsers
2.4 Kruispunt Stationsweg - Spoorstraat – Spoorlaan is onoverzichtelijk
2.5 Aansluiting Rijnkade op Brugstraat
is onoverzichtelijk
2.6 Situatie op kruispunt Overtocht Doortocht is onoverzichtelijk

maatregel
Zie 2.2. Oversteek fietsers noordzijde is hier onoverzichtelijk. Nagaan of aanleg eenzijdig fietspad
aan zuid-zijde mogelijk is. Overleg
met
provincie over aanpassing
Punt wordt opgepakt in combinatie
met onderhoud. Bodegraven is
gevraagd voor oplossing. De provincie is wegbeheerder
Optimalisatie in opstelruimte is uitgevoerd. Indien overlast optreedt
is het een gedragsprobleem
(school-thuisroutes opgepakt)
Kruispunt wordt niet als gevaarlijk
beoordeeld. Oplossing eerder
zoeken in educatie en voorlichting
over school-thuisroutes
Situatie wordt niet als gevaarlijk
beoordeeld. Snelheid is al erg
beperkt daar
Onveiligheid is vooral subjectief,
mede door aanwezigheid van
vrachtverkeer. Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Snelheden zijn
hier laag. Voor de toekomst wordt
gepoogd de bedrijven uit te plaatsen en er een
30 km/h-verbinding van te maken
Onveiligheid is vooral subjectief;
snelheden zijn hier laag, verbreding lost het probleem niet op.
Ruimte is beperkt
Fietsoversteek verbeteren en combineren met invoering 50 km/h
(binnen bebouwde kom). Aanleg
fietsoversteek op een plateau

2.7 Op de Buitenkerk is de weginrichting smal met geparkeerde auto’s.
Fietsers gebruiken hier vaak het
trottoir
2.8 Dammekant: veel scholieren, smal
fietspad/parallelweg noordzijde.
Parallelweg eindigt plotseling en
fietsers moeten ‘ergens’ oversteken, waar auto’s hard rijden en
geen overstekende fietsers verwachten
2.9 Zuidzijde: druk autoverkeer en
Weg is smal, daardoor voelt het
hoge snelheid.
alsof autoverkeer hard rijdt (subjectief). Snelheidsremmende maatregelen zijn genomen. Parallel vrij
fietspad is beschikbaar.

maatregel
1

aard
0/4

1

0/4

0/2

3

0

3

0

2

3

0

1

2

0

Tabel 5.3: Knelpunten Bodegraven-Noord

5.3

Meije

De knelpunten voor Meije zijn weergegeven in figuur 5.5. In tabel 5.4 worden deze
knelpunten nader toegelicht.
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Figuur 5.5: Knelpunten Meije

maatnr. knelpunt
maatregel
regel
aard
3.1 Hazekade is erg smal, maar wel de Gemeente Woerden is wegbeheer1
4
route naar de basisschool
der. Verbreden kade waarschijnlijk
onwenselijk. Wisselplaatsen wellicht
nader beschouwen
3.2 Meijepad richting Nieuwkoop is
Bebording richting Nieuwkoop
2
1
slecht vindbaar
verbeteren
3.3 De Meijeweg is smal:
Het beleid voor C-wegen wordt
0
■ er rijdt teveel groot, zwaar en
tegen het licht gehouden
breed verkeer
■ particuliere markeringen staan te
dicht langs de weg
Gele kaarten buitendienst, mensen
■ overhangende takken - struiken
op aanspreken. Beheer en handha■ zomers erg druk met divers reving
creatief verkeer
■ zwaar verkeer rijdt zonder ontheffing
■ verlichting is wel goed
3.4 Fietsstroken op rijbaan te smal.
Oplossingen meenemen in groot
1
0
Wegbermen te steil. Wegdek geonderhoud
vaarlijk. Vrijliggend fietspad langs
Oude Rijn te smal
Overige opmerkingen
3.5 Bord stiltegebied langs Kerkweg verplaatsen naar begin van de Kerkweg, nabij Buitenkerk.
Geen fietsmaatregel

Tabel 5.5: Knelpunten Meije
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Figuur 5.6: Locatie 3.5: Bord stiltegebied

5.4

Sluipwijk

De knelpunten voor Sluipwijk zijn weergegeven in figuur 5.7. In tabel 5.6 worden
deze knelpunten nader toegelicht.

Figuur 5.7: Knelpunten Sluipwijk
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nr. knelpunt
Alg Veel recreatief verkeer, vooral in
het weekend. Vaak niet te combineren met auto
Alg Fietsers komen in verdrukking
door autoverkeer op smalle dijkwegen
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

maatregel
Autoverkeer zal gedrag moeten
aanpassen

maatregel
2

aard
3

Op de smalle dijkwegen ont0/3
breken vaak duidelijke uitwijk/
inhaalplaatsen. Gedrag. Beleid
C-wegen wordt heroverwogen
’s-Gravenbroekseweg is drukste Herstel grastegels. Verbreding
2
1
route in gebied, daardoor ook
weg is onwenselijk. Handhaven
gevaarlijk. Veel bouwverkeer,
gewichtsbeperking. Creëren
grastegels in de berm zijn vaak wisselplaatsen
verschoven (komt op meerdere
plaatsen voor)
Bij harde wind belanden fietsers Geen maatregelen gewenst,
0
3
op de Oudkoopsedijk (Kippenka- wellicht aanpassen begroeiing
de) in de berm: pad is te smal
Deze bocht tussen Kippenkade Overgang weg - brug verbete1
1
en Wierickepad is erg scherp en ren. Bocht markeren, hek rechtloopt schuin af. Bij gladheid een zetten
gevaarlijk punt
Deze brug in het Wierickepad is Toepassen belijning
2
1
breder dan het fietspad, waardoor fietsers snel naast het fietspad raken
Overige opmerkingen
Op de Ravensbergseweg is een parkeerprobleem. Geen fietsknelpunt en knelpunt wordt
niet onderschreven.
Delen van dit gebied zijn in het weekend tussen 12.00 en 18.00 uur autovrij. Het zou
duidelijker zijn als in het weekend het gehele gebied autovrij is. Wordt meegenomen in
onderzoek buitenwegen

Tabel 5.6: Knelpunten Sluipwijk

5.5

Waarder

De knelpunten voor Waarder zijn weergegeven in figuur 5.8. In tabel 5.7 worden
deze knelpunten nader toegelicht.
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Figuur 5.8: Knelpunten Waarder

nr. knelpunt
5.1 Oversteek vanuit Nieuwerbrug noodzakelijk, maar gevaarlijk in verband
met af- en opritten. Slecht fietspad,
kan met de fietsband tussen de
trottoirbanden/tegels
5.2 Geen toegang brommers tankstation.
Brommers rijden stukje over de weg
5.3 Fietspad gaat over in trottoir binnenbocht, buitenbocht geen fietspad

maatregel
Aansluiting wordt heringericht

Aanpassen bebording

Aanpassen situatie: fietspad
wordt voetpad en fietsstrook op
rijbaan aanbrengen
5.4 Oversteek fietsers over buiten
Tracering en bewegwijzering
bebouwde kom weg (auto’s rijden erg fiets-paden beide zijden Groenhard)
dijck herzien
5.5 Oversteek beide kanten slecht zicht Tracering en bewegwijzering
op weg
fiets-paden beide zijden Groendijck herzien
5.6 Oversteek Westeinde - De Groendij- Tracering en bewegwijzering
ck, fietspad vanuit Driebruggen langs fiets-paden beide zijden GroenDe Groendijck eindigt waardoor
dijck herzien
fietsers schuin oversteken naar smal
fietspad aan westzijde de Groendijck,
alternatief is route via Westeinde,
onbekenden twijfelen over keuze.
Fietspad aan westzijde van de
Groendijck is te smal voor tweerichtingsverkeer
5.7 Westeinde/Oosteinde tot aan Woer- Onderhoud. Op de weg past
den geen belijning, slechte verlichgeen belijning
ting, afgebrokkelde randen wegdek,
smal voor 1 auto. Hierdoor gevaarlijke situaties voor fietsers
5.8 Fietsen op de stoepen, wegdek met Geen maatregelen
parkeervakken nodigt dit uit
5.9 Fietsers rijden over voetpad Kerver- Borden verwijderen
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1

aard
0

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

0
1

2
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Tabel 5.7: Knelpunten Waarder

5.6

Driebruggen

De knelpunten voor Driebruggen zijn weergegeven in figuur 5.9. In tabel 5.8 worden
deze knelpunten nader toegelicht.

Figuur 5.9: Knelpunten Driebruggen

maatmaatregel
regel aard
Tracering en bewegwijzering
1
2
fietspaden beide zijden Groendijck herzien
6.2
Tracering en bewegwijzering
1
2
fietspaden beide zijden Groendijck herzien. Wellicht bromfietsen op de rijban
6.3
Toeristen weten niet dat ze hier moe- Tracering en bewegwijzering
1
2
ten oversteken
fietspaden beide zijden Groendijck herzien
6.4
Kruispunt Wierickepad - Hoogeind is
Onderhoud groen en bebording
1
1
onoverzichtelijk kruispunt. Daarnaast is aanpassen
de plaatsenaanduiding (bewegwijzering) onvolledig
6.6
Het Hoogeind is te druk en te smal
Gedrag, snelheidsinformatie0
3
voor auto’s en fietsers. Er rijdt veel
display geplaatst
vracht-verkeer en veel sluipverkeer
6.7
Het wegdek van de Parallelweg A12 Onderhoud
1
2
is slecht van kwaliteit
Overige opmerkingen
6.5
Bij gladheid moet hier eerder worden gestrooid, om 7.15 uur, vanwege de scholieren
nr.
6.1

knelpunt
Fietspad aan westzijde van De Groendijck is smal, maar wordt wel in twee
richtingen gebruikt
Oversteekplaats is onduidelijk, toeristen weten niet dat ze hier moeten oversteken
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Tabel 5.8: Knelpunten Driebruggen

5.7

Nieuwerbrug

De knelpunten voor Nieuwerbrug zijn weergegeven in figuur 5.10. In tabel 5.9 worden deze knelpunten nader toegelicht.

Figuur 5.10: Knelpunten Nieuwerbrug

nr. knelpunt
7.1 Het kruispunt Zuidzijde – Weiweg
is een gevaarlijk punt. Oversteken
van de Zuidzijde richting Driebruggen is gevaarlijk
7.2 Weijpoort ter hoogte van de voetbalvelden van “Rijnstreek”. Hier
steken veel fietsers over die naar
de voetbal gaan, gevaarlijk punt
7.3 Eind van fiets-/voetpad langs de
Oude Rijn. Steken veel fietsers
over. Gevaarlijk punt
7.4 Fietsers op het Jaagpad langs de
Oude Rijn of op de rijbaan. Dit
vanwege de watersportvereniging
7.5 Oversteek Korte Waarder naar
eenzijdig fietspad. Snelheid auto’s
is te hoog.

maatregel
1

aard
2

Uitrit benadrukken

2

2

Punt markeren, bijvoorbeeld met
plateau

1

2

Geen maatregel vanuit fietsplan
nodig

0

maatregel
Voorstel is een verhoogde kruising. Wordt uitgevoerd bij groot
onderhoud. Is voorlopig uitgesteld

Realiseren snelheidsremmende
maatregel, bijvoorbeeld plateau

2

2

Tabel 5.9: Knelpunten Nieuwerbrug
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5.8

Reeuwijk-Dorp en Tempel

De knelpunten voor Reeuwijk-Dorp en Tempel zijn weergegeven in figuur 5.11. In
tabel 5.10 worden deze knelpunten nader toegelicht.

Figuur 5.11: Knelpunten Reeuwijk-Dorp en Tempel

nr. knelpunt
8 Algemeen: onderhoudstoestand van
wegen fietspaden en bermen is
zorgelijk en kan gevaarlijke situaties
voor fietsers opleveren. Bijvoorbeeld
Reewal, Nieuwdorperweg en Reeuwijkseweg
8.1 Fietspad Kerkweg is erg slecht,
inclusief verlichting en belijning is
slecht. Hierdoor rijden veel fietsers
op de rijbaan. De route wordt door
veel schoolkinderen gebruikt. Er
wordt te snel gereden in ReeuwijkDorp
8.2 De Nieuwdorperweg heeft slechte
verlichting. Deze valt bij iedere storm
uit
8.3 Middelburgseweg – Zwarteweg –
Brugweg is onoverzichtelijk. Hoge
snelheid autoverkeer

maatregel

aard

1

1

Weg is erftoegangsweg: feitelijk is
fietspad ongewenst. Vooralsnog wel
handhaven. Onderhoud verbeteren
en visuele snelheidsremmer bij
komgrens ten behoeve van oversteek fietsers

1

1/3

Beheer en onderhoud

1

1

2

4/2

0

3

1

1

maatregel
Knelpunten oplossen met prioriteit
en voorts eea planmatig aanpakken

Valt onder beheer bij Waddinxveen.
Kruispunt verruimen geeft nog hogere snelheid autoverkeer. Onveiligheid lijkt vooral subjectief te zijn.
8.4 Kaagjesland – Kaagplein is onover- Verruimen kruispunt is geen optie.
zichtelijk. Fietsers van rechts krijgen Kpt ligt op een plateau. Komgrens is
geen voorrang. Snelheid auto’s hoog ook gemarkeerd. Snelheidsmeting is
wenselijk
8 Diverse paaltjes zijn onveilig gemar- Markering controleren
keerd: Zijdeweg – Midden NL-route,
Fietspad Zijdeweg – Wijkdijk, Brede
Schouw – Overtoom, Baasjeskade
oost
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Tabel 5.10: Knelpunten Reeuwijk-Dorp en Tempel

5.9

Reeuwijk-Brug

De knelpunten voor Reeuwijk-Brug zijn weergegeven in figuur 5.12. In tabel 5.11
worden deze knelpunten nader toegelicht.

Figuur 5.11: Knelpunten Reeuwijk-Brug

nr. knelpunt
9.1 Oversteek over Oud Reeuwijkseweg ten
westen van tunnel onder A12 is onoverzichtelijk
9.4 Gevaarlijk bromfietsverkeer op de burgemeester Bracklaan
9.5 Gevaarlijks fietspad langs de Treebord
vanwege beperkt zicht vanuit de Dr. A.
Scheygrondlaan
9.6
9.7

9.8

maatregel
Situatie wordt herzien met aanleg Rondweg

Bromfietsverkeer moet gedrag
aanpassen; handhaving
Particulieren moeten hun beplanting aanpassen. Op termijn
wellicht 30 km/h en fietspad
laten vervallen
Gevaarlijke fietsroute voor scholieren over Knelpunt is niet duidelijk
’t Kerkestuk
Op de Kennedysingel en Rembrandtstraat Geen maatregel. Geparkeerde
staat het vol met auto’s waardoor fietsers auto’s horen op erftoegangsmoeten uitwijken
weg. Wellicht toepassen 30
km/h
Oversteken over de Nieuwdorperweg ter Situatie wordt herzien met aanhoogte van Fokkerstraat is niet veilig,
leg Rondweg
wordt veel gebruikt door scholieren richting Gouda
Ontbreken fietsverbinding Poelruit

9.1
0
Overige opmerkingen
9.2 Stoplicht oversteek Raadhuisweg ter
hoogte van de Greidweide moet blijven
voor MFA leerlingen
9.3 Fietspad langs Raadhuisweg moet blij-
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maat
regel
1

aard

0

3

1

3

0

0
0

1

0

2

2

Raadhuisweg wordt heringericht. Geen knelpunt

0

0

Raadhuisweg wordt heringe-

0

0
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ven.
richt. Geen knelpunt
9.9 Fietsroute vanaf Edisonlaan naar Gouda wordt door veel scholieren gebruikt.
Sociale veiligheid is aandachtspunt

Tabel 5.11: Knelpunten Reeuwijk-Brug

5.10

Ongevallocaties

Figuur 5.12: Ongevallocaties

nr. knelpunt
1 Meije: twee geregistreerde ongevallen. Eén tussen motor en fiets door fout door de bocht rijden,
één tussen een fiets en bestelauto door onvoldoende rechts rijden
2 Brugstraat ter hoogte van Rijnkade: twee geregistreerde ongevallen. Eén tussen fiets en vast
object door fout in-/uitvoegen. Eén tussen auto en
fiets door onvoor-zichtig portier openen
3 Stationsweg – Prins Hendrikstraat: Drie geregistreerde ongevallen. Drie keer tussen auto en fiets
door geen doorgang/voorrang verlenen
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maatregel
Geen maatregelen
nodig

maatregel
0

Geen maatregelen
nodig

0

Geen maatregelen
nodig

0

aard
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nr. knelpunt
4 Burg. Le Coultrestraat (zie ook knelpunt 2.9):
Twee geregistreerde ongevallen. Eén tussen fiets
en bestel-auto door geen doorgang verlenen. Eén
tussen fiets en auto door onvoldoende rechts
rijden
5 Spoorlaan - Burg. Le Coultrestraat (zie ook knelpunt 1.5): Twee geregistreerde ongevallen. Eén
tussen auto en fiets door geen voorrang verlenen,
één tussen auto en fiets door fout door bocht
6 Rotonde Broekveldselaan - Klaproos (zie ook
knelpunt 1.7): twee geregistreerde ongevallen.
Eén tussen auto en fiets door verblinding door
zon. Eén tussen fiets en auto door geen voorrang
verlenen
7 Oversteek Goudseweg - Oud Bodegraafseweg Nespad (zie ook knelpunt 1.1): Twee geregistreerde ongevallen. Eén keer tussen auto en fiets
door geen voorrang verlenen. Eén keer tussen
fiets en auto door geen voorrang verlenen
8 Kruispunt Weijland - De Bree: Twee geregistreerde ongevallen. Eén keer tussen auto en fiets door
geen voorrang verlenen. Eén keer tussen fiets en
auto door geen voorrang verlenen
9 Kruispunt Graaf Florisweg- Hoge Rijndijk - Korte
Waarder: twee geregistreerde ongevallen. Eén
keer tussen auto en fiets, oorzaak onbekend. Eén
keer tussen fiets en auto door geen doorgang
verlenen
10 Kruispunt Nieuwdorperweg – Fokkerstraat (zie
ook knelpunt 9.8): drie geregistreerde ongevallen.
Eén tussen auto en fiets met onbekende oorzaak.
Eén tussen snorfiets en fiets door geen voorrang
verlenen. Eén eenzijdig ongeval van een fietser
met onbekende oorzaak
11 Kruispunt Edisonstraat - Zoutmansweg: twee
geregistreerde ongevallen. Eén tussen fiets en
bromfiets door fout inhalen/snijden. Eén tussen
bromfiets en fiets door fout inhalen/snijden
12 Burgemeester Lucasselaan: twee geregistreerde
ongevallen. Eén tussen bestelauto en fiets door
geen voorrang verlenen. Eén enkelzijdig ongeval
van een fietser door het verliezen van de macht
over het stuur
13 Korssendijk: twee geregistreerde ongevallen (zie
ook knelpunt 4.10). Eén tussen bestelauto en fiets
door geen voorrang verlenen. Eén tussen fiets en
bestelauto door onvoldoende rechts rijden
14 Oukoopsedijk: twee geregistreerde ongevallen.
Twee keer tussen auto en fiets door fout door
bocht

maatregel
Geen maatregelen
nodig

maatregel
0

aard

0

0

Kruispunt is aangepast

Geen maatregelen
nodig.

Provincie is wegbeheerder

4

Provincie is wegbeheerder

4

Wordt bij reconstructie
opgenomen in 30
km/h-zone

0

Verkeerscirculatie
aangepakt met realisatie Rondweg

0

Punt aangepakt bij
realisatie Rondweg

0

Overgang parkeerterrein/fietspad

1

Smalle weg in plassengebied

0

Smalle weg in plassengebied

0

Tabel 5.12: Ongevallocaties met fietsongevallen en eventuele maatregelen
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6
Actieplan

6.1

Maatregelgroepen

Op infrastructureel gebied is er nog genoeg te doen in Bodegraven-Reeuwijk. Op het
gebied van veiligheid, aantrekkelijkheid en comfort kan de kwaliteit van het fietsnetwerk worden verbeterd. Er worden een aantal sporen gevolgd om de fietsinfrastructuur in Bodegraven-Reeuwijk stap voor stap te verbeteren:
■ Aanpassen wegen conform richtlijnen van Duurzaam Veilig. Dit is een gestaag
proces: overal waar onderhoud aan wegen plaats moet vinden zal de gemeente
nagaan of aanpassing van de wegen conform deze richtlijnen nodig en wenselijk
is. De gemeente zal wel terughoudend zijn met het weghalen van fietspaden op
erf-toegangswegen. Als de fietspaden worden gehandhaafd worden het onverplichte fietspaden. Ook al zijn fietspaden op erftoegangswegen volgens de richtlijnen onwenselijk. Voorbeelden hiervan zijn het jaagpad langs de zuidzijde van de
Oude Rijn en Dammekant.

Figuur 6.1: Bord G13 ‘Onverplicht fietspad’
■ Van de opgenomen maatregelen die via beheer en onderhoud moeten worden opgelost, zal worden nagegaan of deze eerder kunnen worden uitgevoerd, zodat de
veiligheid van de fiets verbetert.
■ Werk met werk maken: in de gevallen waarbij de infrastructuur grootschalig wordt
aangepakt, zal worden nagegaan hoe de positie van de fiets is, of en hoe deze
beter kan, met nadruk op de verkeersveiligheid. Voorbeeld van een dergelijke
grootschalige ingreep is de realisatie van de Rondweg Reeuwijk Brug en de herinrichting van de Raadhuisweg.
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■ Beleid C-wegen. De gemeente heeft het voornemen het beleid voor de smalle
polderwegen te formuleren. Hierover komen relatief veel klachten, veelal omdat
deze wegen subjectief onveilig zijn: fietsers voelen zich hier onveilig. Soms zijn de
wegen recht en lang en wordt er door het autoverkeer hard gereden: harder dan
de aangegeven 60 km/h. Het is wenselijk hier een aantal snelheidsmetingen uit te
voeren. Voorbeelden zijn de Kerkweg in Reeuwijk-Dorp, Oude Rijn zuidzijde, Hazekade Hoogeind en de ’s Gravenbroekseweg. Bovendien zijn er klachten over
vrachtverkeer en landbouwverkeer. In veel gevallen is het verbreden van deze
wegen verkeerskundig ongewenst (omdat het autoverkeer dan harder gaat rijden),
landschappelijk ongewenst en daarnaast erg kostbaar.
■ Stimuleren van veilig gedrag, waar nodig gecombineerd met handhaving. De
gemeente ondersteunt diverse verkeerseducatieprogramma’s en waar nodig zal
dit worden geïntensiveerd. De gemeente participeert in de regionale programma’s
Schoolopseef (fietsvaardigheden basisschoolkinderen) en Totally Traffic (voortgezet fietsvaardig, alcohol en drugs in het verkeer). Overwogen kan worden om specifieke publiekprogramma’s te ontwikkelen, bijvoorbeeld: ouderen op de e-fiets,
autoverkeer op smalle polderwegen. In sommige gevallen zal intensivering van de
handhaving nodig zijn; hiertoe wordt regelmatig overleg gepleegd met de politie,
zodat tijdig kan worden ingegrepen.

6.2

‘No regret’-maatregelen

Uit ervaringen in andere gemeenten en onderzoeken van de SWOV blijkt dat veel
een-zijdige fietsongevallen ontstaan door bijvoorbeeld paaltjes op fietsroutes, oneffenheden in de weg, gladheid en te smalle fietspaden. We willen inzetten op het
tegengaan van eenzijdige ongevallen met deze oorzaken. Maatwerk is daarbij noodzakelijk. De
gemeente zal bij het analyseren van verkeerssituatie prioriteit geven aan de veiligheidspositie van de fietser.
De paaltjes op fietsverbindingen zijn één van de genoemde punten. Recentelijk is
duidelijk geworden dat deze een risico vormen voor fietsers, daarbij is plaatsing van
de fietspaaltjes in veel gevallen niet per se nodig. Kortom: bij alle paaltjes worden
enkele kritische vragen gesteld:
■ Dient het paaltje ergens toe? Is de aanwezigheid noodzakelijk of nuttig?
■ Kan de situatie zonder paaltje worden opgelost?
■ Als een paaltje toch noodzakelijk wordt geacht, is een goede ‘introductie’ met
(ribbel) markering wenselijk.

6.3

Aanpassen van de belangrijkste knelpunten

Bij de totstandkoming van dit plan is onderzocht welke knelpunten in BodegravenReeuwijk het meeste knellen: hetzij omdat er veel ongevallen gebeuren, hetzij omdat
de kwaliteit van de infrastructuur te wensen overlaat, hetzij omdat er veel over wordt
geklaagd. Het oplossen van deze knelpunten leidt tot de eerste insteek voor het
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maat-regelenpakket: zorgen dat de grootste knelpunten zijn opgelost. In tabel 6.1 zijn
deze prioritaire maatregelen benoemd.

nr. knelpunt
1.1 Oversteek over Goudseweg
(N459, GOW) ter hoogte van OudBodegraafseweg - Nespad
2.8

3.1

5.3

div

7.3

maatregel
Aanleg middenberm is wenselijk,
zodat oversteek in twee keer kan.
Provincie is wegbeheerder; er
wordt met hen opgenomen
Dammekant: veel scholieren, smal Fietsoversteek verbeteren en
fietspad/parallelweg noordzijde.
com-bineren met invoering 50
Parallelweg eindigt plotseling en
km/h
fietsers moeten ‘ergens’ overste- (BIBUKO). Aanleg fietsoversteek
ken waar auto’s hard rijden en
op een plateau
geen overstekende fietsers verwachten
Hazekade is erg smal, maar wel
Gemeente Woerden is wegbede route naar de basisschool
heerder. Verbreden kade waarschijnlijk onwenselijk. Wisselplaatsen wellicht nader beschouwen
Fietspad gaat over in trottoir binAanpassen situatie: fietspad wordt
nenbocht, buitenbocht geen fietsvoetpad en fietsstrook op rijbaan
pad
aanbrengen
Veel opmerkingen over tracering
Tracering en bewegwijzering fietsfietsroute langs Groenendijck
paden beide zijden Groendijck
(Waarder - Driebruggen)
herzien
Eind van fiets-/voetpad langs de
Punt markeren, bijvoorbeeld met
Oude Rijn. Steken veel fietsers
plateau.
over. Gevaarlijk punt

maatregel
1

aard
4

1

2

1

4

1

2

1

2

1

2

Tabel 6.1: Prioritaire grootschaliger maatregelen

De maatregelen uit tabel 6.1 wil de gemeente de komende jaren met prioriteit uitvoeren.

6.4

Monitoring

In het beleidsdeel is vastgelegd op welke onderdelen de ontwikkeling van het fietsbeleid wordt gevolgd. Het uitvoeren van deze monitoring is onderdeel van het uitvoerings-programma en bestaat uit vier onderdelen:
A. Ontwikkeling van het fietsgebruik:
1.
aan de hand van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (Ovin) volgen;
2.
incidentele fietstellingen centraal verzamelen in een fietsdossier.
B. Ontwikkeling van de verkeersveiligheid:
1.
trends afleiden aan de hand van jaarlijkse ongevallencijfers;
2.
volgen Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid Zuid-Holland.
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C. Ontwikkeling van het Fietsklimaat:
1.
overleg met de lokale afdeling van de Fietsersbond.
D. Voortgang van uitvoering van projecten.
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