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Samenvatting 

 

Onderzoeksopzet 

Onderdeel van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu) is de afspraak van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het 

Ministerie van I&M dat alle gemeenten een “Lokale Aanpak Veilig Fietsen” op gaan 

stellen. Met dit rapport heeft de gemeente Ridderkerk een Lokale Aanpak Veilig Fietsen 

en dus handvatten om lokale (verkeersonveilige) fietsknelpunten te verbeteren en 

daarmee verkeersveiligheid te vergroten. 

De gemeente Ridderkerk geeft in haar Structuurvisie prioriteit aan de fiets met als doel 

het stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de fietsveiligheid. De lokale 

aanpak zorgt voor een verbetering van de fietsveiligheid binnen de gemeente Ridderkerk. 

 

Dit rapport is met name gericht op infrastructurele maatregelen, daarnaast worden ook 

gedragsmaatregelen aanbevolen. Het uitvoeren van de maatregelen zal leiden tot een 

verbetering van het fietsveiligheid.  

 

Analyse 

De analyse voor fietsveiligheid is gericht op objectieve en subjectieve 

verkeersveiligheidsgegevens. Bij subjectieve verkeersveiligheid gaat het om het gevoel 

en de belevingswaarde tijdens het fietsen. Middels een enquête onder basisscholieren 

van de groepen 7 en 8 is de subjectieve veiligheid toetst.  

 

Deze basisscholieren (in de leeftijdscategorie 10 tot 13 jaar) vormen een kwetsbare 

doelgroep. Uit de enquête blijkt dat vooral aandacht moet worden besteed aan de school-

thuisroute. Het merendeel van de scholieren komt op de fiets naar school en komt 

fietsonveilige locaties tegen op de school-thuisroute. Daarnaast verdienen ook ouderen 

extra aandacht. De ouderen zijn ook een kwetsbare doelgroep. Door de vergrijzing neemt 

het aantal ouderen toe en daarmee ook de kans op potentieel meer fietsslachtoffers.   

De belangrijkste conclusies naar aanleiding van de antwoorden van de ondervraagde 

doelgroep (basisscholieren uit de groepen 7 en 8) zijn: 

 80% gebruikt dagelijks de fiets om (van en) naar school te gaan; 

 Gemiddeld fietst men (een basisscholier) 4,85 kilometer per dag en scoort 

daarmee hoger dan de gemiddelde Ridderkerker. Gemiddeld fietst een 

Ridderkerker namelijk 2,9 kilometer per dag (volgens de statistieken van het 

CROW-Fietsberaad); 

 De doelgroep geeft de fietsveiligheid in de gemeente Ridderkerk gemiddeld een 7; 

 Ongeveer de helft geeft in de enquête aan fietsknelpunten (fietsonveilige locaties) 

tegen te komen op de school-thuisroute; 

 Ongeveer driekwart van de scholieren is in de afgelopen 5 jaar ten val gekomen; 

 Enkelvoudige fietsongevallen zijn voornamelijk het gevolg van gladheid of het 

fietsen tegen een paaltje of stoeprand. 

 

Objectieve verkeersveiligheidsgegevens zijn meetbare gegevens. Met behulp van de 

ongevallengegevens uit ‘Via Stat-online’ en het CROW-Fietsberaad zijn er 53 

fietsknelpunten geconstateerd in de gemeente Ridderkerk. De locaties waar de afgelopen 

vijf jaar twee of meer ongevallen zijn gebeurd zijn geanalyseerd. Aan alle fietsknelpunten 

waar in de afgelopen 5 jaar slechts 1 ongeval te betreuren was, exclusief dodelijke 

ongevallen, is geen aandacht aanbesteed.  



 Lokale Aanpak Veilig Fietsen 20 
 

 

Uit literatuurstudie blijkt dat er extra aandacht moet worden besteed aan enkelvoudige 

fietsongevallen. Door onder andere gladheid en obstakels in de weg zoals fietspaaltjes 

gebeuren er fietsongevallen die normaliter ook niet geregistreerd worden. Dit heet 

onderregistratie. De enquête bevestigt dit ook.  

 

Conclusies & maatregelen 

De objectieve verkeersveiligheidsgegevens zijn slechts theoretisch, er is dan ook 

uitvoerig veldonderzoek verricht naar 17 fietsknelpunten. Deze ongevallenlocaties zijn 

getoetst aan de richtlijnen en eisen van het wegontwerp voor fietsers. Op basis van het 

toetsingskader worden er maatregelen aanbevolen.   

 

De belangrijkste conclusies zijn: 

 Het aantal ouderen in de gemeente Ridderkerk zal stijgen (in 2030 een toename 

van 31%); 

 Er zijn 53 locaties waar ongevallen zijn geregistreerd; 

 Op 17 ongevallenlocaties zijn twee of meer ongevallen gebeurd; 

 Er zijn relatief veel fietsslachtoffers onder de 18 jaar. 

 De focus ligt op ongevallen binnen de bebouwde kom, met name op 50 km/u 

wegen; 

 Van de meerzijdige ongevallen was een auto meestal de botspartner. 

Bij infrastructurele maatregelen is er gelet op de markering, verharding, bebording, en 

het gehele wegontwerp. Daarnaast zijn er fietspalen in verschillende verschijningsvormen 

tegengekomen. Er is een kaart ontwikkeld waar alle palen digitaal op terug te vinden 

zijn. Tevens is er een aparte rapportage besteed aan alle fietspalen waarbij er van elke 

fietspaal een foto en analyse is opgenomen.  

Gedragsmaatregelen bestaan uit voorlichting en educatie. Voorlichting is gericht op de 

verbetering van de fietsvaardigheid. Bijvoorbeeld met betrekking tot E-bike onder 

ouderen. Bij educatie zijn met name de jongeren  (scholieren) een belangrijke doelgroep. 

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Z-H) heeft de 

school-thuisroute module ontwikkeld waarbij scholieren knelpunten op hun school-

thuisroute kunnen aangeven.  De educatieprojecten worden gedeeltelijk en soms 

helemaal gesubsidieerd door de MRDH. 

Kosten 

Er is een globale kostenindicatie opgenomen in de rapportage voor kleine infrastructurele 

aanpassingen. Door het toepassen van de infrastructurele- en gedragsmaatregelen 

verbetert de fietsveiligheid in de gemeente Ridderkerk. 

 

Voor wijzigingen aan fietspaaltjes en kleine maatregelen van fietsknelpunten zijn de 

kosten geraamd op €14.000. De grotere infrastructurele maatregelen aan fietsknelpunten 

hebben nader onderzoek nodig zoals verkeerstellingen.  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
 

De fiets is niet weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Fietsen is gezond, biedt 

goedkope mobiliteit, is duurzaam en is ook nog eens goed voor de leefomgeving. In 2012 

waren er echter 650 verkeersdoden, daarvan was circa 30% fietser. Vandaar dat de 

fietsveiligheid verbeterd moet worden. De “Lokale Aanpak Veilig Fietsen” moet een 

positieve bijdragen leveren aan een fietsveiliger Ridderkerk  

 

Negatieve trend waarneembaar voor de fiets 

Het fietsgebruik neemt toe en dit heeft een duidelijke keerzijde. Sinds 2000 is een 

toename van ernstig gewonde fietsers zichtbaar. In 2011 was zelfs 60% van de 20.100 

ernstig gewonden een fietser. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger, omdat 

er sprake is van onderregistratie van (fiets)ongevallen.  

 

Uit onderzoek van “Veiligheid NL” blijkt dat voornamelijk jongeren en ouderen meer 

betrokken zijn bij fietsongevallen. Ouderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers waardoor 

zij een verhoogd risico hebben op letsel. Zij worden vaker opgenomen in het ziekenhuis 

omdat het letsel dusdanig groot is dat een opname noodzakelijk is.  

 

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid  

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I & M) heeft in 2012 met oog op de stijgende 

lijn van het aantal verkeersgewonden- en doden de “Beleidsimpuls Verkeersveiligheid” 

vastgesteld. De Lokale Aanpak Veilig Fietsen is hier een onderdeel van. De focus van de 

Beleidsimpuls ligt bij (oudere) fietsers, jonge bestuurders en op gedrag.  

 

1.2  Aanleiding Lokale Aanpak Veilig Fietsen 
 

De Lokale Aanpak Veilig Fietsen is een beleidsplan bedoeld om lokale (verkeersonveilige) 

fietsknelpunten te verbeteren en daarmee fietsveiligheid te vergroten. Dit is een afspraak 

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het Ministerie van I&M. Het 

maakt onderdeel uit van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. 

 

Lokale Aanpak Veilig Fietsen 

De Lokale Aanpak Veilig Fietsen bestaat uit het lokaliseren van knelpunten met 

betrekking tot fietsveiligheid en dit uiteindelijk te vertalen naar een verbeterplan c.q. 

uitvoeringsagenda. Het verbeterplan bestaat uit infrastructurele- en gedragsmaatregelen 

die gericht zijn op het oplossen van objectieve –en subjectieve fietsknelpunten in de 

gemeente Ridderkerk. De Lokale Aanpak Fiets Veilig moet uiteindelijk bijdragen aan een 

daling van het aantal verkeersslachtoffers onder de fietsers.  

 

Lokale knelpunten 

Lokaal moet worden ingezet op een hoogwaardig voorzieningsniveau. Dat betekent 

vooral veilige en comfortabele fietspaden. Een veilige fietsinfrastructuur kan ongevallen 

voorkomen. Echter ligt de prioriteit op fietsveiligheid. 

 

Belangrijk is dat knelpunten in de fietsveiligheid worden gelokaliseerd. Aansluitend 

worden maatregelen opgesteld die moeten bijdragen aan het vergroten van de 
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fietsveiligheid. De knelpunten worden in kaart gebracht door middel van een 

inventarisatie van objectieve (er heeft een ongeval plaats gevonden) en subjectieve (de 

locatie wordt als onveilig ervaren) fietsveiligheidsgegevens.  

 

Objectieve fietsveiligheidsgegevens kunnen worden verkregen uit: 

- het kenniscentrum voor fietsbeleid met de webtool van het CROW-Fietsberaad; 

- de ongevallenregistratie uit het programma Via-Stat Online;  

- informatie van leden van de Fietsersbond over de locaties waar de geregistreerde 

ongevallen hebben plaats gevonden. 

 

Subjectieve fietsveiligheidsgegevens kunnen worden achterhaald door middel van: 

- een te houden enquête onder leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen in     

Ridderkerk; 

- een te houden enquête onder de leden van de Fietsersbond ter inventarisatie van 

fietsknelpunten; 

- interne klachten; 

- overleg met verkeersadviseurs van de gemeenten Ridderkerk.  

 

Ongevallenregistratie 

De analyse van de fietsknelpunten wordt in grote mate beperkt door de kwaliteit van de 

registratie van ongevalsgegevens. Na 2009 is er door de politie immers voor een ander 

registratiebeleid gekozen waarbij niet alle verkeersongevallen en-slachtoffers worden 

geregistreerd. Andere bronnen zoals het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en 

ziekenhuizen hebben ook geen volledige registratie, maar geven wel een indruk van het 

aantal fietsslachtoffers.  

 

Kosten analyse 

Er zal een (globale) kostenanalyse uitgevoerd worden voor het maatregelenpakket dat 

voortvloeit uit de Lokale Aanpak Veilig Fietsen. Deze ondersteunt het vergelijken van en 

het kiezen tussen de verschillende oplossingsrichtingen. 

 

1.3 Doelstelling  
 

Het doel is het opstellen van een samenhangend maatregelenpakket ter verbetering van 

fietsveiligheid. 

 

1.4  Leeswijzer 
 

In hoofdstuk 2 staan de beleidskaders van de verschillende overheidslagen. Ook de 

ontwikkelingen / trends  worden hier beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de subjectieve 

verkeersveiligheid met de belangrijkste resultaten die volgen uit de enquête. De 

objectieve verkeersveiligheid inclusief alle fietsknelpunten staat beschreven in hoofdstuk 

4. In hoofdstuk 5 is de analyse van de fietsknelpunten met bijbehorende infrastructurele- 

en gedragsmaatregelen.  De kosten zijn opgenomen in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 bestaat 

uit de conclusies en aanbevelingen. Daarnaast is er nog een bijlage waarin alle eisen en 

richtlijnen zijn opgenomen met een toetsingskader. Ook zijn de fietsnetwerken op kaart  

en de enquêteresultaten er terug te vinden. 
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1.5  Afkortingen  
 

ASVV – Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen 

BUBEKO – Buiten de bebouwde kom 

BIBEKO – Binnen de bebouwde kom 

CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek 

CROW – Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw 

en de Verkeerstechniek 

KPVV – Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte 

EHK – Essentiele herkenbaarheidskenmerken 

ETW – Erftoegangsweg 

ETW-1 – Erftoegangsweg type 1 

ETW-2 – Erftoegangsweg type 2 

GOW – Gebiedsontsluitingsweg 

Km/u – Kilometer per uur 

PvvP – Provinciaal verkeers- en vervoerplan  

ROV Z-H -  Regionaal ondersteuningsbureau Zuid-Holland 

SEH behandelingen– Spoedeisende Hulp behandelingen 

SPV – Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008 - 2020 

SVIR – Structuurvisie Infrastructuur en Milieu 

SW – Stroomweg 

SWOV – Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

TNS NIPO 

UMS – Uitsluitend materiele schade 

VRI – Verkeersregelinstallatie  

VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

WSHD – Waterschap Hollandse Delta 
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2 Beleidskader 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste beleidsuitgangspunten met betrekking tot de 

modaliteit fiets op het nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau 

behandeld. Per bestuurslaag zullen de speerpunten van het fietsbeleid worden 

uiteengezet. 

 

Uitgangspunten zijn: 

- Bestaand beleid; 

- Fietsveiligheidsknelpunten in de huidige situatie; 

- Autonome ontwikkelingen; 

- Ambities; 

- Lopende van invloed zijnde projecten. 

 

2.1 Nationaal beleid  
 

Door de decentralisatie heeft de overheid, het Rijk, een nog meer aansturende functie 

gekregen dan voorheen. In de structuurvisie Infrastructuur en Milieu (SVIR, vastgesteld 

op 13 maart 2012) wordt de toekomstvisie van de vervoerswijze “fiets” beschreven. Om 

een eendrachtig beleid in Nederland te creëren moeten de ambities, die het Rijk stelt,  

(richtpunt 2040) worden doorgevoerd naar de decentrale overheden.  

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met alle regionale overheden de 

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid opgesteld. Aanleiding is de stijgende trend onder het 

aantal verkeersgewonden bij risicogroepen. De ambitie is om deze trend terug te 

dringen. De Beleidsimpuls Verkeersveiligheid is een pakket met 23 maatregelen, gericht 

op de kwetsbare doelgroepen jonge bestuurders, ouderen en fietsers.  

 

Eén van de maatregelen is de Lokale Aanpak Veilig Fietsen. Alle gemeenten hebben de 

opdracht om een Lokale Aanpak Veilig Fietsen op te stellen. Doel is om per gemeente de 

lokale fietsknelpunten in kaart te brengen en te komen tot aanbevelingen om deze 

knelpunten op te lossen. Oftewel een verbeteraanpak gericht op fietsveiligheid. Deze 

aanpak betreft zowel infrastructurele- als gedragsmaatregelen c.q. oplossingen 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Beleidsimpuls Verkeersveiligheid, 2012). 

 

Modelaanpak Veilig Fietsen 2013 

Om gemeenten te helpen bij het opstellen van een Lokale Aanpak Veilig Fietsen is de 

“Modelaanpak Veilig Fietsen” ontwikkeld. De Modelaanpak Veilig Fietsen is door 

samenwerking van het M&I, de VNG en het CROW-fietsberaad tot stand gekomen en 

biedt handvatten voor het opstellen van een Lokale Aanpak Veilig Fietsen. De gemeenten 

kunnen/mogen een geheel eigen invulling geven aan hun Lokale Aanpak Veilig Fietsen.  

 

“No regret-maatregelen” 

Door overheden en experts is vastgesteld dat een aantal bewezen maatregelen door elke 

gemeente kan worden toegepast, de “no regret-maatregelen” (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, Modelaanpak Veilig Fietsen, 2013, p.14). No regret- 
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maatregelen zijn relatief goedkoop in vergelijking met andere infrastructurele 

aanpassingen. Voorbeelden van no regret-maatregelen zijn te zien in figuur 2.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2 Provincie Zuid-Holland 
 

De provincie ontwikkelt fietsinfrastructuur van hoge kwaliteit is. Uitgangspunten zijn 

vrijliggende fietspaden, geasfalteerd en ontworpen conform de eisen uit het Handboek 

Ontwerpcriteria Wegen van de provincie Zuid-Holland. Het handboek omvat specifieke 

eisen voor het ontwerp van weginfrastructuur van onder andere de modaliteit fiets 

(Provincie Zuid-Holland, Fietsplan Zuid-Holland, 2008, p.15).  

 

2.3 Regionaal Netwerk  
 

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) en het Regionaal Orgaan 

Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Z-H) geven ondersteuning aan 

verkeersveiligheidsprojecten in de regio Zuid-Holland. Daarnaast is ook de 

“Metropoolregio Rotterdam Den Haag”  (MRDH) betrokken bij de verkeersveiligheid in de 

regio. De budget voor verkeer en vervoer zijn de Vervoerautoriteit van de metropoolregio 

MRDH. 

 

2.4 Gemeente  
 

De gemeente Ridderkerk is verantwoordelijk voor haar eigen wegen en fietspaden. Het 

beleid van de hogere overheden en de ondersteuning van regionale partners dient als 

fundament voor de Lokale Aanpak Veilig Fietsen. 

 

De gemeente Ridderkerk heeft haar Gemeentelijk Verkeersplan modulair opgebouwd. In 

2009 is de Module Langzaam Verkeer vastgesteld door de Ridderkerkse gemeenteraad. 

Figuur 2: No regret-maatregelen. 
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Het college geeft hierin aan dat de prioriteit ligt bij het stimuleren van gebruik van de 

fiets, daarna het openbaar vervoer, voetgangers en tenslotte de auto. 

In de Module Langzaam Verkeer worden doelstellingen beschreven met betrekking tot 

fietsveiligheid. Er wordt vooral ingezet op: 

 het doorbreken van de autodominantie, Ridderkerk moet een fietsgemeente worden; 

 mentaliteitsverandering, een omslag in denken van auto naar de fiets; 

 het verbeteren van de sociale en verkeersveiligheid;  

 het realiseren van veilige schoolroutes en omgeving;  

 het realiseren van hoogwaardige, aantrekkelijke en snelle fietsroutes (“Fietshighways”) 

naar het centrum en tussen de wijken; 

 het realiseren van veilige recreatieve fietsroutes. 

 

De Module Langzaam Verkeer heeft een sterke relatie met de Module Verkeersveiligheid. 

Belangrijke pijlers uit de Module Verkeerveiligheid zijn: 

 Veilige schoolroutes.  

In overleg met de scholen en de Wijkoverleggen moeten school-thuisroutes en de 

schoolomgeving veiliger en overzichtelijker gemaakt worden. 

 Educatie. 

Educatie en voorlichting gericht op risicogroepen moeten leiden tot een verbetering van  

het fietsgedrag.  

 Communicatie. 

Gerichte fietscampagnes moeten via de verschillende media, zoals de Blauwkai, website 

en campagneborden, gecommuniceerd worden.  

 Organisatie. 

Organisatiebreed is het doel om Ridderkerk als fietsgemeente uit te dragen. Hiervoor is 

constante aandacht voor de fiets bij infra- en bouwplannen en intensieve samenwerking 

tussen verkeer, ruimtelijke ordening en milieu voor nodig. 

  

2.7 Conclusies  
 

De gemeente Ridderkerk geeft de fiets een prominente rol in het huidige verkeersbeleid. 

Het stimuleren van de fiets moet leiden tot meer fietsritten. Daarmee wordt de kans op 

meer fietsongevallen groter. De modaliteit auto neemt relatief af. Extra aandacht de 

fietsverkeersveiligheid vormt een belangrijpe pijler in het verkeersbeleid.  

 

De onderstaande conclusies omvatten de belangrijkste beleidsuitgangspunten en 

mogelijkheden voor de gemeente Ridderkerk. Belangrijke conclusies zijn: 

 Doelgroepen fietsveiligheid zijn jongeren (leeftijdscategorie 4 tot 18 jaar) en 

ouderen (55+); 

 Inzetten op veilige schoolroutes en schoolomgeving; 

 Inzetten op veilige recreatieve fietsroutes; 

 Betrekken van belangrijke (externe) partners; 

 Verkeerseducatie (gedragsmaatregelen) moet bijdragen aan het veiliger gebruik 

van de fiets; 

 Educatie voor ouderen met een E-bike; 

 Fietshighways zijn een belangrijke pijler in het fietsbeleid; 

 Enkelvoudige fietsongevallen verdienen extra aandacht. 
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Fietsers  
 

 

 

 

Basisschool 
leerlingen groep 

7 + 8 

Ridderkerk  

Deelnemers 

263 

3 Subjectieve verkeersveiligheidsgegevens  
Hoe wordt de fietsveiligheid door Ridderkerkers beleefd? Er is behoefte aan inzicht in de 

subjectieve fietsveiligheidsgegevens. Hierdoor kunnen er gericht infrastructurele- en/ of 

gedragsmaatregelen worden genomen.  

 

Jongeren behoren tot de risicogroep als het gaat om het aantal betrokken ongevallen en 

slachtoffers. Er is een enquête onder de doelgroep basisscholieren uit de groepen 7 en 8 

(10 t/m 12 jaar) afgenomen. Deze doelgroep geeft een redelijk tot goed beeld van de 

subjectieve verkeersonveiligheid voor fietsers op de basisschool. Bovendien wordt een 

“non-respons” uitgesloten, omdat het merendeel van de basisscholen tijd en ruimte 

maakt voor verkeerseducatie.   

 

In de bijlage is de enquête opgenomen zoals deze is afgenomen bij de verschillende 

basisscholen. 

 

3.1 Populatie en steekproef  
 

Het merendeel uit de doelgroep fietst dagelijks en kan een indruk geven hoe de 

verkeersveiligheid in Ridderkerk wordt beleefd. Deze jongeren zullen de komende jaren 

naar een middelbare school gaan en blijven dus fietsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populatie 

Alle basisschoolleerlingen in de gemeente Ridderkerk van groep 7 en 8 vormen de 

populatie van dit onderzoek. De grootte van de populatie is circa 700 leerlingen.   

 

Aantal benodigde respondenten voor betrouwbare steekproef is 249.  
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3.2 Analyse en resultaten 
 

Er zijn totaal 263 scholieren ondervraagd. De resultaten geven een goed beeld hoe 

fietsveiligheid wordt beleefd. Het gemiddelde rapportcijfer dat de scholier aan de 

fietsveiligheid in Ridderkerk geeft, is een 7. 

 

Gemiddeld leggen de scholieren (groep 7 en 8) 4,85 kilometer per dag af.  

Landelijk ligt het aantal gereden kilometer per inwoner per dag op 2,9 en in Ridderkerk  

2,0 kilometer per dag (Bijlage 4.2, Fietsgebruik). 

 

De meeste scholieren komen dagelijks met de fiets naar school. Veel scholieren 

ondervinden fietsgevaarlijke knelpunten op hun school-thuisroute. Het overgrote deel 

van de scholieren vindt de fietsvoorzieningen voldoende tot goed in de gemeente 

Ridderkerk.  

 

Hardrijdende auto’s zorgen bijna dagelijks voor een verkeersonveilig gevoel bij 

scholieren. Ook asociaal fietsgedrag is een aandachtspunt.  

 

Ten slotte blijkt dat bijna driekwart van de ongevallen onder scholieren in de afgelopen 

vijf jaar met de fiets is gebeurd. Er is hierbij voornamelijk sprake van enkelvoudige 

fietsongevallen (gladheid, stoeprand en fietspaaltje). Een deel van de scholieren geeft 

aan vaker de fiets te gebruiken wanneer er een betere (veilige) school-thuisroute is.  
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4 Objectieve verkeersveiligheidsgegevens 

Hoofdstuk vier bestaat uit: 

1. Fietsnetwerk; 

2. Demografische- en ongevalsgegevens; 

3. Fietsknelpunten; 

4. Focus en conclusies. 

 

4.1 Fietsnetwerk 
 

Het fietsnetwerk van de gemeente Ridderkerk is toegespitst op zowel interne- als externe 

verplaatsingen. De verkeerscirculatie is voornamelijk op het centrum gericht met een 

“beoogde dorpsring” voor het autoverkeer. Daarbinnen een rasterstructuur van wegen en 

fietspaden met radiale Fietshighways van/naar het centrum. Op beide netwerken zijn de 

CROW / ASVV richtlijnen van toepassing.  

 

Interne fietsverbindingen 

De interne fietsverbindingen zijn verbindingen die alleen lokaal van invloed zijn. Binnen 

de gemeentegrenzen is de verplaatsingsafstand vrijwel nergens meer dan 7 kilometer.  

 

Lokale routes; 

Lokale fietsroutes moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. In verblijfsgebieden 

gebruiken fietsers voornamelijk de reguliere rijbaan. Daarnaast wordt er op 

gebiedsontsluitingswegen veelal gebruik gemaakt van suggestiestroken en/ of  

(vrijliggende) fietspaden. 

 

Fietshighways; 

Fietshighways verbinden vanaf de dorpsring verschillende wijken in Ridderkerk met het 

centrum. Deze routes krijgen indien mogelijk en verantwoord voorrang op het overige 

verkeer. Het zijn comfortabele en snelle fietsroutes die herkenbaar zijn vormgegeven.  

 

Externe fietsverbindingen  

De externe fietsverbindingen zijn onderdeel van het regionale netwerk van de regio 

Rotterdam. Met de opkomst van de E-bike hebben veel bestemmingen nu een kortere 

reistijd. Het streven naar ‘goede’  fietsvriendelijke verbindingen heeft een positief gevolg 

voor de reismodaliteit. Omliggende bestemmingen als Rotterdam, Albrandswaard, de 

Hoeksche Waard en Zwijndrecht komen daardoor binnen de reikwijdte van de fietser. 

 

Regionale routes; 

Regionale routes worden opgesteld door de MRDH, deze verbinden Ridderkerk met de 

regio.  

 

Recreatieve routes; 

Het gebruik van recreatieve routes is meestal gemeente overstijgend. De recreatieve 

routes gaan langs de belangrijkste bezienswaardigheden (bijvoorbeeld parken, dijklinten, 

de Waal en horeca) van de gemeente Ridderkerk. Het recreatieve netwerk is 

voornamelijk extern georiënteerd.   
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4.2 Statistieken bevolking 
 

De onderstaande statistieken van de gemeente Ridderkerk zijn bekend. In bijlage 4.2 

wordt een volledig overzicht gegeven van de alle data. Kenmerkende gegevens zijn:  

 

Demografische gegevens 

- 45.185 inwoners Juli 2014; 

- Vergrijzing door toename senioren van 31% in 2030 t.o.v. 2013. 

 

Fietsgebruik 

- Fietser fietst gemiddeld 2.0 kilometer per dag; 

- Landelijk gemiddeld fietsgebruik is 2.9 kilometer.  

 

Fietsslachtoffers  

- 44% van de fietsslachtoffers valt in de leeftijdscategorie van 60+, dit is de 

grootste groep; 

- 48% van de botspartners valt in de leeftijdscategorie 18 tot 40 jaar. 

Kenmerken botspartners 

- Personenauto’s zijn de grootste groep botspartners, 64%; 

- Verreweg de meeste ongevallen gebeuren binnen de bebouwde kom (Bibeko) met 

een snelheidslimiet van 50 km/u. 

 

Schatting enkelvoudige fietsongevallen 

- 169 enkelvoudige fietsslachtoffers, globale schatting op basis van 

leeftijdsopbouw; 

- Procentuele toename van 14% in periode 2012-2030. 

(CROW-Fietsberaad, 2013) 

 

4.3 Fietsknelpunten 
 

In totaal zijn er 53 fietsknelpunten geconstateerd in de periode 2009-2013. 

De fietsknelpunten komen voort uit de webtool van het CROW-Fietsberaad en de 

ongevallenregistraties van Via-Stat. Zie bijlage voor een volledig overzicht inclusief kaart. 

In de bijlage staat indien bekend: de locatie, ongevalsdatums en leeftijdscategorieën.   

Tevens zijn ook de ongevallenkaarten opgenomen in de bijlage. 
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4.4 Conclusies 
 

De focus ligt op: 

- Ouderen verkeersdeelnemers, de omvang van deze groep is stijgende 

(vergrijzing) en kwetsbaar in het verkeer; 

- Enkelvoudige fietsongevallen; 

- Meervoudige ongevallen, tegenpartij vaak personenauto; 

- Ongevallen met personenauto’s, bestuurders leeftijdscategorie 18 tot 40 jaar; 

- Leeftijdscategorie onder de 18jaar, komen relatief veel fietsslachtoffers voor in 

vergelijking met het procentueel aantal inwoners onder de 18 jaar; 

- Ongevalslocaties, vooral op kruispunten en wegvakken Bibeko met een limiet van 

50km/u. Prioriteit op deze wegen is gewenst.  
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5 Analyse & maatregelenmix 

De maatregelen die in dit hoofdstuk aanbevolen worden bestaan uit gedrags- en 

infrastructurele maatregelen. Gedragsmaatregelen zijn voornamelijk gebaseerd op de 

subjectieve verkeers(on)veiligheidsgegevens en de ontwikkelingen uit hoofdstuk 3. De 

infrastructurele maatregelen zijn met name gebaseerd op de fietsknelpunten. 

 

Er is locatiewerk verricht in de gemeente Ridderkerk. Er is bij alle fietsknelpunten waar in 

de afgelopen vijf jaar twee ongevallen of meer zijn gebeurd een locatiebezoek gebracht. 

Uit analyse van de fietsknelpunten blijkt dat de ongevalsdata ’s nogal uiteen lopen. 

Desondanks is er besloten om elk fietsknelpunt en de omgeving te analyseren en te 

toetsen aan het toetsingskader van het Fietsberaad. 

 

Bij de analyse van de locatiebezoeken is er onder andere gelet; 

- op de wegcategorisering; 

- of bromfietsers gebruik maken van de rijbaan; 

- of fietsoversteken met rood asfalt zijn doorgetrokken; 

- of er - indien nodig - pijlmarkering aanwezig is; 

- of de breedte van het fietspad voldoet; 

- of het type en de kleur verharding voldoet; 

- of er middenmarkering aanwezig is. 

Daarnaast is er ook gelet op andere opvallende zaken met betrekking tot de 

ontwerpelementen. Deze worden vermeld onder de noemer “overige infrastructurele 

aanpassingen”. 

 

5.1 Infrastructurele maatregelen 
 

Alle fietsknelpunten waar een locatiebezoek is gebracht zijn gecontroleerd op de 

onderstaande kenmerken: 

 

Fietspaaltjes 

Fietspaaltjes zijn in de volgende verschijningsvormen tegengekomen: 

 Vaste (hout / stenen) paaltjes; 

 Uitneembare paaltjes al dan niet met (discus)slot; 

 Scharnieren paaltjes; 

 Overige paaltjes (bollen of andere obstakels). 

 

Markering 

Verschijningsvormen van markering op fietspaden zijn: 

 Inleidende (ribbel)markering bij fietspaaltjes; 

 Middenmarkering of asmarkering op het fietspad; 

 Richtingspijlen bij kruisingen; 

 Voorrangsmarkeringen. 

 

Verharding 

Verharding op fietspaden en overig wegdek waarvan fietsers gebruik maken worden 

onderscheiden in vier elementen: 

 Verhardingsbreedte in meters; 

 Kleur, rood of zwart (grijs); 



 Lokale Aanpak Veilig Fietsen 33 
 
 

 Verhardingstype, tegels of asfalt; 

 Kwaliteit van het wegdek. 

 

Bebording 

Er wordt analyses uitgevoerd waarbij er geconstateerd wordt of er juiste bebording 

aanwezig is. Bromfietsers in de bebouwde kom dienen zoveel mogelijk gebruik te maken 

van de rijbaan. Juiste bebording en herkenbaarheid van wegen is belangrijk voor het juist 

toepassen van regels in de verkeerswetgeving. 

 

Overige aanpassingen aan Infrastructuur 

Op objectieve onveilige “fietsknelpunten” worden indien nodig infrastructurele aanpassing 

aanbevolen.  

5.1.1 Analyse fietsknelpunten 
 

De locaties van het fietsknelpunt, waar de afgelopen vijf jaar twee of meer ongevallen 

zijn gebeurd, worden op de kaart met een vlaggetje aangegeven. In totaal is er bij 17 

fietsknelpunten (zie kaartje bijlage 4.3) een inspectie  uitgevoerd. Ter verduidelijking, de 

exacte locaties zijn niet altijd bekend. Wel het wegvak waar het ongeval is gebeurd. Over 

het gehele wegvak is een inspectie uitgevoerd. Het nummer voor de straatnaam komt 

overeen met het nummer op de ongevallenkaarten in bijlage 4.3.1 en 4.3.2. 

 

 

 

 

 

Fietsknelpunten 

7. Schaapherderweg  

 

 
Figuur 12: Schaapherderweg,.     Figuur 13: Eerste deel (zuidwestzijde) Bubeko. 
       (Bart Wouda) 
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Conclusie 

In de nieuwe situatie voldoet de Schaapherderweg aan de richtlijnen. 

De weg ligt op het bedrijventerrein Cornelisland en grotendeels Bibeko (maximum 50 

km/u). Er ligt een vrijliggend tweerichtingenfietspad met een voldoende breedte van 

3,50m. Zie ook het dwarsprofiel van de Schaapherderweg inclusief 

tweerichtingenfietspad. 

 

  

Wegcategorie ETW Bubeko. 

Voldoet aan 

minimale eisen 

Ja. 

Snelheidslimiet Eerste deel buiten de bebouwde kom -> 60 km/u, 

daarna 50 km/u. 

Markering ETW Eerste deel -> lengtemarkering (en apart tweerichtingenfietspad). 

Bibeko -> fietssuggestiestroken 

Verharding ETW Gesloten verharding, zwart.  

Fietspad Eerste deel Bubeko - > vrijliggend tweerichtingenfietspad (rood 

asfalt). 

Bibeko -> fietssuggestiestroken 

Markering 

fietspad 

Asmarkering. 

Verharding 

fietspad 

Gesloten verharding ( rood asfalt) 

Bebording Voldoet. 

Opmerkingen Het betreft hier een nieuw te ontwikkelen bedrijfsterrein 

Cornelisland. Er zijn inmiddels infrastructurele maatregelen 

genomen. De Schaapherderweg is gedeeltelijk verlegd. 

In de nabij toekomst zullen er aanpassingen plaats vinden.  

In de eindsituatie komt er over de gehele Schaapherderweg een 

vrijliggend tweerichtingenfietspad  

Maatregelen Zie bij “opmerkingen”. 

Figuur 14: Dwarsprofiel Schaapherderweg met 
tweerichtingenfietspad, schaal1:200.  
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8. Geerlaan (deel viaduct A16 naar Rijksstraatweg) 

 
  

Conclusie 

De Geerlaan is één van de toegangswegen van Ridderkerk met aan weerszijde 

vrijliggende eenrichtingsfietspaden. Een 

nieuwe oversteek van en naar het fietspad 

langs de Rijksweg A16 voor fietsers 

voorkomt gevaar conflicten. In de huidige 

situatie is er geen fietsoversteek  terwijl 

fietsers hier wel oversteken gezien de 

bandensporen. Zie ook de onderstaande 

foto. De snelheid levert waarschijnlijk geen 

gevaar op, omdat er 150m verderop een 

flitspaal staat. Alvorens een fietsoversteek 

wordt gecreëerd worden fietstellingen 

aanbevolen om het draagvlak te 

achterhalen. 

  

Wegcategorie ETW Bubeko.  

Voldoet aan 

minimale eisen 

Ja. 

Snelheidslimiet 60 km/u (Bubeko). 

Fietspad Vrijliggend eenrichtingenfietspaden 

aan weerszijde van de weg (rood asfalt), 

bromfietsers toegestaan Bubeko. 

Markering 

fietspad 

N.v.t. 

Verharding 

fietspad 

Gesloten verharding (rood en deels zwart asfalt) 

Bebording Voldoet. 

Opmerkingen - De weg is in beheer van WSHD; 

- Er loopt een fietspad langs de A16 en komt uit op de Geerlaan; 

- Er is geen oversteek voor fietsers die richting Rijsoord, Barendrecht, 

Rotterdam wil gaan; 

- Er ligt een wens om hier de verkeerssituatie aan te passen.    

Maatregelen - Een fietsoversteek creëren; 

- Aanvullende maatregel: eventueel kantmarkering i.v.m. zachte berm. 

Figuur 15: Geerlaan. (Bart Wouda) 
Figuur 16: Oostzijde Geerlaan richting Rijsoord. (Bart Wouda) 
 

 

Figuur 17: Westzijde Geerlaan. (Bart Wouda) 
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9. Oudelande / Rotterdamseweg / Oostmolendijk 

 

Wegcategorie - Rotterdamseweg (Waterschap Hollandse Delta), GOW Bubeko. 

- Oostmolendijk ETW Bubeko. 

- Oudelande, ETW Bubeko. 

Voldoet aan 

minimale eisen 

Voldoet. 

Snelheidslimiet - Rotterdamseweg 80 km/u. 

- Oostmolendijk 60 km/u. 

- Oudelande 60 km/u. 

Fietspad - Rotterdamseweg -> vrijliggende aparte eenrichtingenfietspaden 

(rood asfalt). 

- Oostmolendijk ->  fiets op de rijbaan . 

- Oudelande -> fiets op de rijbaan. 

Markering 

fietspad 

- Rotterdamseweg voldoet. 

- Aansluiting op de Oostmolendijk -> markering vervaagd. 

Verharding  Gesloten verharding (zwart asfalt).  

Bebording Voldoet. 

Opmerkingen Gevaarlijke situatie aansluiting fietspad Rotterdamseweg op 

Oostmolendijk. 

Maatregelen - Markering aanbrengen kruispunt fietspad Oudelande 

(haaientanden). 

- Verkeer op de Oostmolendijk waarschuwen voor fietsers die de 

rijbaan op komen doormiddel van het verkeersbord in figuur 19. 

 

Conclusie 

Het fietsknelpunt ligt nabij een VRI geregelde kruising. De fietser moet hier dan ook 

normaliter veilig kunnen oversteken.  

Wel is de aansluiting naar de Oostmolendijk / Oudelande een 

aandachtspunt. De markering is hier vervaagd. Ondanks de bebording is 

het wel aan te bevelen om de markering weer op te waarderen en een 

extra attentiebord te plaatsen die waarschuwt voor fietsers op de rijbaan.   

 

 

Figuur 18: Kruising.  
Figuur 19: Aansluiting fietspad Oudelande. (Bart Wouda) 
 

 

Figuur 20: Verkeersbord, attentie fietsers op de rijbaan. 
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 12. Vlietlaan / Vogelvliet 

 
 

 

Wegcategorie Vlietlaan, GOW Bibeko. 

Vogelvliet, ETW (verblijfsgebied). 

Voldoet aan 

minimale eisen 

Ja. 

Snelheidslimiet Vlietlaan 50 km/u. 

Vogelvliet 30 km/u. 

Fietspad Vrijliggende eenrichtingenfietspaden. Op rotonde is het fietsverkeer  

in de voorrang. 

Markering 

fietspad 

Voldoet aan de eisen. 

Verharding  Gesloten verharding, rood. 

Bebording Voldoet. 

Opmerkingen Fietspad voldoet aan de afmetingen. 

Maatregelen Geen. 

 

Conclusie 

De rotonde is overzichtelijk en de fietser heeft voorrang op de rotonde. Dit is conform de 

eisen. Bromfietsers maken hier gebruik van de rijbaan. 

 

17. Geerlaan / Crocusstraat 

  
 

Figuur 21: Rotonde     Figuur 22: Rotonde zuidzijde. (Bart Wouda) 
  

 

Figuur 23: Kruising.    Figuur 24:  Aankomst kruising Geerlaan – Crocusstraat. (Bart Wouda) 
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Conclusie 

De Geerlaan wordt als “subjectief onveilig” ervaren. De markering (haaientanden) 

rondom dit kruispunt is nogal vervaagd (foto’s). Het is noodzakelijk om hier de markering 

“op te waarderen”. Verkeer vanuit Rijsoord komt van het viaduct af. De fietser kan niet 

goed inschatten hoe hard het verkeer aan komt rijden. Het is raadzaam om tellingen te 

houden, hoeveel fietsers hier oversteken. Vervolgens kan het raadzaam zijn om de 

fietsoversteek beter zichtbaar te maken net als op de Rijksstraatweg (figuur 28). 

 

  

Wegcategorie Geerlaan, GOW Bibeko. 

Crocusstraat, ETW (verblijfsgebied). 

Voldoet aan minimale 

eisen 

Ja 

Snelheidslimiet Geerlaan 50 km/u. 

Crocusstraat 30 km/u. 

Fietspad Vrijliggende eenrichtingenfietspaden aan weerszijden, bromfietsers 

op de rijbaan. 

Markering fietspad Is vervaagd. 

Verharding fietspad Gesloten (fietspad) en open (bij oversteek) rode verharding. 

Bebording Voldoet. 

Opmerkingen Er liggen er veel bladeren op het fietspad (voorbeeld van niet 

preventief opruimen), zie ook de foto’s 

Maatregelen - De markering opnieuw aanbrengen (de haaientanden), zie foto. 

(Voldaan) 

- Overweging is om extra bebording te plaatsen te verduidelijking 

voor de fietser. 

- Attentie verhogende bebording die aangeeft: oversteken fietsers 

 - Snelheidsremmende maatregel voor auto’s mits verkeerstellingen 

dit uitwijzen. 

Figuur 25 : Geerlaan, binnenkomst Bibeko.  
 

 

Figuur 26 : Geerlaan, fietspad Westzijde.  
 

 

Figuur 27: Geerlaan ,fietsoversteek naar Crocusstraat. 

 
Figuur 28 : Voorbeeld Rijksstraatweg. 
(Foto’s: Bart Wouda) 
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21. Burgemeester de Zeeuwstraat / Lagendijk 

 

Wegcategorie Burgemeester de Zeeuwstraat, GOW Bibeko 

Lagendijk, ETW (verblijfsgebied). 

Voldoet aan 

minimale eisen 

Ja. 

Snelheidslimiet Burgemeester de Zeeuwstraat 50 km/u. 

Lagendijk 30 km/u. 

Fietspad Burgemeester de Zeeuwstraat -> vrijliggende 

eenrichtingenfietspaden, bromfietsers op de rijbaan. 

Lagendijk -> fietsers op de rijbaan (30 km zone). 

Markering 

fietspad 

Voldoet. 

Verharding 

fietspad 

Burgemeester de Zeeuwstraat -> rood asfalt 

Lagendijk -> n.v.t. 

Bebording Voldoet. 

Opmerkingen De fietser kan hier overzichtelijk oversteken en heeft het 

middeneiland om tijdelijk te stoppen voor verkeer afkomstig van de 

andere kant.  

Wel wordt er regelmatig door bewoners aangegeven dat de struiken 

op de middengeleiders voor verkeersonveilige situaties zorgen, 

doordat ze te hoog zijn. 

Maatregelen Struiken preventief laag houden / snoeien.  

 

Conclusie 

Burgemeester de Zeeuwstraat wordt als “subjectief onveilig” ervaren. Het is een 

belangrijke ontsluitingsweg in de gemeente Ridderkerk waar veel verkeer gebruik van 

maakt. 

 

De oversteek is gefaseerd (middeneiland) en daarmee overzichtelijk. Te hoge struiken op 

de middeneilanden kunnen het overzicht op het kruispunt verminderen. Het preventief 

snoeien van struiken voorkomt een onoverzichtelijke kruising voor fietsers.  

 

Figuur 29: Burgemeester de Zeeuwstraat. 
Figuur 30: Oversteek  Burgemeester de 
Zeeuwstraat naar Lagendijk richting centrum. 
(Bart Wouda) 
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31. Sportlaan / Koninginneweg 

 
 

 

Conclusie 

De locatie voldoet aan de inrichtingseisen. De Koninginneweg is één van de 

toegangswegen naar het centrum van Ridderkerk. De Koninginneweg wordt in het 

Verkeerscirculatieplan genoemd als “Fietshighway”. Concreet wordt hier bedoeld een 

fietscomfort verbeterende maatregel met als doel het fietsgebruik te stimuleren, 

bijvoorbeeld in de vorm van geasfalteerde fietspaden of fietsstraten. 

De Koninginneweg is nu niet geasfalteerd. Het wordt aanbevolen om de Koninginneweg 

te asfalteren en op te waarderen tot een Fietshighway. 

  

Wegcategorie Sportlaan, GOW Bibeko 

Koninginneweg, GOW Bibeko. 

Voldoet aan 

minimale eisen 

Ja. 

Snelheidslimiet Koninginneweg 50 km/u. 

Sportlaan 50 km/u.  

Fietspad Vrijliggende eenrichtingenfietspaden aan weerzijde van de weg, 

bromfietsers op de rijbaan. 

Markering 

fietspad 

Voldoet. 

Verharding 

fietspad 

Open verharding (tegels) rood. 

Bebording Voldoet. 

Opmerkingen Asfalteren bij toekomstige werkzaamheden. 

Maatregelen Geen. 

Figuur 31: Kruising Sportlaan – Koninginneweg.  
Figuur 32: Fietspad richting kruising Sportlaan – 
Koninginneweg. (Bart Wouda) 
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32.  Industrieweg / Rotterdamseweg / Dokwerkstraat 

 

Wegcategorie - Industrieweg, GOW Bibeko 

- Rotterdamseweg (in beheer bij Waterschap Hollandse Delta), GOW 

Bubeko 

- Dokwerkerstraat, ETW  (verblijfsgebied)  

Voldoet aan 

minimale eisen 

Voldoet niet. 

Snelheidslimiet - Rotterdamseweg 50 km/u bij verkeerslichten (verder een 80 km/u). 

- Industrieweg 50 km/u. 

- Dokwerkersstraat 50 km/u. 

Fietspad Industrieweg en Rotterdamseweg vrijliggende eenrichtingenfietspaden.  

Bromfietsers maken deels gebruik van het fietspad, vanaf de kruising 

(Rotterdamseweg) met de verkeerslichten. Daarnaast gebruiken de 

bromfietsers de rijbaan op de Industrieweg. 

Markering 

fietspad 

Ontbreekt. 

Verharding 

fietspad 

Gesloten verharding rood. 

Bebording Voldoet niet. 

Opmerkingen - Dokwerkerstraat wordt gekenmerkt als ETW (verblijfsgebied) in het 

wegencategoriseringsplan maar er staan geen borden die een 30 km-

zone aanduiden.  

- Er is veel vrachtverkeer. 

- Dokwerkerstraat is opnieuw geasfalteerd. Daardoor ontbreken 

momenteel de haaientanden. 

Maatregelen - Aanbrengen markering (haaientanden) op autoweg t.b.v. de veiligheid 

van de fietser. (markering is in 2015 opnieuw aangebracht) 

- Aanbrengen bebording 30km-zone Dokwerkerstraat. 

- Fietspad kleur (rood) doortrekken op rijbaan. (vanwege de 

aangebrachte markering vervalt deze maatregel)   

- Hanteren inrichtingseisen volgens wegcategorisering. 

Conclusie 

In het verleden is op dit kruispunt een dodelijk ongeval gebeurd. Op de kruising 

Industrieweg / Dokwerkerstraat is veel vrachtverkeer aanwezig vanwege het 

industrieterrein Donkersloot. Er is er veel afslaand (vracht)verkeer dat het fietspad langs 

de Rotterdamseweg en de Industrieweg doorkruist. De fietsers hebben voorrang op de 

kruising wanneer zij rechtdoor gaan. 

 

Figuur 33: Kruising. 
Figuur 34: Dokwerkerstraat naar Industrieweg. (Bart Wouda) 
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Door het doortrekken van de rode kleur asfalt van het fietspad op de rijbaan is er een 

attentieverhoging voor het gemotoriseerde verkeer op de aanwezigheid van fietsers. Ook 

kan extra bebording voor het voorrang verlenen aan de recht doorgaande fietser attentie 

verhogend werken. Zeker gezien het gevaar en de kwetsbaarheid van fietsers kan dit 

verkeersonveilige situaties voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 35: Fietspad Industrieweg met 
afslag naar Dokwerkerstraat, 
 
Figuur 36: Industrieweg met 
attentiebord voor voorrang fietsers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 37: Fietspad Industrieweg met 
voorbeeld doortrekken rode fietspad 
(markering). 
 
(Foto’s: Bart Wouda) 
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Maatregel gerealiseerd 

Markering rond het fietsknelpunt is aangebracht.  (foto: cyclomedia 2015)  
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38. Kievitsweg / Oranjestraat / Sportlaan  

 

 Conclusie 

De Kievitsweg (tussen de Sportlaan en de Benedenrijweg) is een grijze weg. Het is een 

30 km-zone, maar de verkeersintensiteit is (relatief) hoog (o.a. doorgaand verkeer). 

Daarnaast maakt de Kievitsweg onderdeel uit van een busroute. De Oranjestraat 

verwerkt ook busverkeer. Daar zijn ter hoogte van de versmallingen fietsdoorsteekjes 

gemaakt zodat de fietsers niet in de verdrukking komen. Zie foto rechtsonder. 

 

 

 

 

 

   

Wegcategorie Kievitsweg,  ETW Bibeko “Grijze weg”. 

Voldoet aan 

minimale eisen 

Voldoet. 

Snelheidslimiet 30 km/u.  

Fietspad Geen. 

Markering 

fietspad 

N.v.t. 

Verharding 

fietspad 

N.v.t. Rijbaan is gesloten verharding (zwart) 

Bebording Voldoet. 

Opmerkingen - Kievitsweg / Oranjestraat maakt onderdeel uit van een busroute.  

- Op de Kievitsweg tussen de Oranjestraat en de Benedenrijweg is 

verboden voor vrachtwagens (uitgezonderd bestemmingsverkeer). 

- De Kievitsweg tussen de Sportlaan en Benedenrijweg wordt als 

“subjectief onveilig” ervaren. 

- De inrichting van de weg voldoet aan de minimale inrichtingseisen 

van een 30 km-zone. Met de kanttekening dat de weg geasfalteerd 

is. Op de Kievitsweg zit relatief veel doorgaand verkeer en kan 

beschouwd worden als een grijze weg. Vanwege het drukke verkeer 

kunnen fietsers in het gedrang komen.  

Maatregelen - Fietsdoorsteekjes ter hoogte van de versmallingen zoals in de 

Oranjestraat mits haalbaar i.v.m. wegprofiel. 

- Verkeerscirculatieplan wijzigen (projectmatig) vanwege busroute. 

Figuur 40: Kievitsweg richting Sportlaan. (Bart Wouda) Figuur 41: Voorbeeld Oranjestraat. (Bart Wouda) 

 

Figuur 38: Kievitsweg. 
 

 

Figuur 39: Kievitsweg ingang vanuit de ringdijk – 
Benedenrijweg. (Bart Wouda) 
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39. Prinses Margrietstraat / Willemstraat 

 
 

 

 

 

Conclusie 

De ongevallenlocatie is een gelijkwaardige kruising (Willemstraat en Margietstraat) in een 

30 km-zone. Het wegvak voldoet aan de inrichtingseisen. Met de kanttekening dat de 

Willemstraat geasfalteerd is. 

 

 

  

Wegcategorie - Prinses Margrietstraat, ETW verblijfsgebied. 

- Willemstraat, ETW verblijfsgebied. 

Voldoet aan 

minimale eisen 

Voldoet. 

Snelheidslimiet 30 km/u.  

Fietspad Geen. 

Markering 

fietspad 

N.v.t. 

Verharding ETW Nv.t.  

Fietsers op de rijbaan. 

Willemstraat is gesloten verharding (asfalt). 

Margrietstraat is open bestrating (klinkers). 

Kruispuntplateau is open verharding. 

Bebording Voldoet. 

Opmerkingen Willemstraat is verboden voor vrachtverkeer. 

Maatregelen Geen. 

Figuur 42: Kruising.  

Figuur 43: Kruising Prinses Margrietstraat / Willemstraat. (Bart Wouda) 
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40. Willemstraat / Juliana van Stolbergstraat  

 

Conclusie 

Juliana van Stolbergstraat is een grijze weg met een niet herkenbare weginrichting voor 

de weggebruikers. De weg is niet ingericht als een 30km/u weg. Fietssuggestiestroken 

verhogen de fietsveiligheid ook al is dit niet conform de richtlijnen inrichting 30 km-zone. 

 

Vanuit de Juliana van Stolbergstraat richting het oosten gaat de wegverharding over van 

klinkers naar asfalt wat  uitnodigd om harder te gaan rijden. Dit terwijl het een 30km-

zone is. Daardoor kan het oversteken vanuit de Willemstraat gevaarlijk zijn.  

Wegcategorie - Juliana van Stolbergstraat, ETW verblijfsgebied. “Grijze weg”. 

- Willemstraat, ETW verblijfsgebied 

Voldoet aan 

minimale eisen 

Voldoet. 

Snelheidslimiet Juliana van Stolbergstraat 30 km/u. 

Willemstraat 30 km/u. 

Fietspad Geen. 

Markering 

fietspad 

N.v.t. 

Verharding  Gesloten verharding (zwart asfalt). 

Bebording Onvoldoende. 

Opmerkingen - Er heeft een kop-staart botsing plaats gevonden. 

- De Juliana van Stolbergstraat is een 30 km-zone waar relatief veel 

doorgaand verkeer gebruik van maakt.   

- De Juliana van Stolbergstraat is vanaf het Dillenburgplein tot aan 

de kruising met de Oranjestraat geasfalteerd, daarna worden het 

klinkers.  

- De bus halteert in een haltekom en niet op de rijbaan. 

- Ondanks dat de Juliana van Stolbergstraat en de Willemstraat 

beiden 30 km-zones zijn, heeft het verkeer op de Juliana van 

Stolbergstraat voorrang op het verkeer uit de Willemstraat. 

Dit is aangegeven door middel van uitritconstructies. Aan één zijde 

voldoet de uitritconstructie niet aan de richtlijnen. 

Maatregelen - Extra herhalingsborden 30 km/u.  

- Snelheidsremmende maatregel ter hoogte van de Willemstraat 

- Bij groot onderhoud een andere weginrichting overwegen. Wanneer 

de intensiteiten (tellingen) hoog zijn is het aan te bevelen om 

fietssuggestiestroken aan te brengen.  

Figuur 44: Kruising. 

 
Figuur 45: Kruising Willemstraat / Juliana van 
Stolbergstraat. (Bart Wouda) 
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43. Benedenrijweg / Randweg / Ringdijk 

 

  

Conclusie 

De fietsers vanuit de Randweg richting de 

Benedenrijweg hebben een vrijliggend 

tweerichtingenfietspad. Ook richting Bolnes is er een 

vrijliggend tweerichtingenfietspad die voldoet aan de 

eisen. Wanneer de fietser de Ringdijk opdraait mist er 

een fietssuggestiestrook. Wel moet worden opgemerkt 

dat de intensiteiten van het fietsverkeer over de 

Ringdijk lager is. Bovendien is er weinig ruimte (smal 

wegprofiel) voor een fietsvoorziening. 

Wegcategorie - Benedenrijweg, GOW Bibeko. 

- Randweg, GOW Bibeko. 

- Ringdijk,  GOW Bibeko. 

Voldoet aan 

minimale eisen 

Voldoet. 

Snelheidslimiet 50 km/u.  

Fietspad Randweg -> vrijliggend tweerichtingenfietspad. 

Benedenrijweg -> vrijliggend tweerichtingenfietspad (richting Bolnes). 

Ringdijk -> fietsers op de rijbaan. 

Bromfietsers maken gebruik van de rijbaan.  

Markering 

fietspad 

Asmarkering. 

Verharding 

fietspad 

Gesloten verharding, rood asfalt. 

Bebording Voldoet. 

Opmerkingen - De Ringdijk heeft geen fietspad of fietssuggestiestrook. 

- Bovendijks ligt de Ringdijk. Deze voldoet niet aan de inrichtingseisen  

omdat er geen fietssuggestiestrook aanwezig is. 

Maatregelen - Aanbrengen (rode) fiets(suggestie)strook over de ringdijk (GOW 50 

km/u) met aanpassingen wegprofiel. Nader onderzoek is gewenst. 

Figuur 48: Oversteek Ringdijk voor 
fietsers. (Bart Wouda)  

 

Figuur 46 : Kruising. 

 
Figuur 47: Kruising Benedenrijweg / Randweg / Ringdijk. (Bart Wouda) 
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 44. Rotonde Randweg  

 

 

Conclusie 

De ongevallenlocatie is volgens de richtlijnen uitgevoerd. Wel is het raadzaam een 

verkeersbord te plaatsen dat het verkeer waarschuwt voor het fietsverkeer (tussen 

Randweg en Rotterdamseweg) dat van beide kanten kan komen. 

  

Wegcategorie - Populierenlaan, GOW Bibeko. 

- Randweg, GOW Bibeko. 

Voldoet aan 

minimale eisen 

Voldoet. 

Snelheidslimiet 50 km/u. 

 

Fietspad Vrijliggend tweerichtings fietspad. 

Bromfietsers maken gebruik van het (brom)fietspad.  

Markering 

fietspad 

Asmarkering. 

Verharding 

fietspad 

Gesloten verharding, rood asfalt. 

Bebording Voldoet, maar het toevoegen van het bovenstaande verkeersbord 

(B06-OB02-OB503-F) bevordert de fietsveiligheid. Het wijst de 

automobilist op het gevaar van overstekende fietsers uit twee 

richtingen.  

Opmerkingen Op de rotonde kan aan de Slikkerveerzijde (in het verlengde van de 

Randweg) in twee richtingen gefietst worden. 

Maatregelen Plaatsen van het verkeersbord B06-OB02-OB503-F (zie foto 50). 

 

Figuur 49 : Rotonde Randweg. 

 

Figuur  51: Bewegwijzering rotonde Randweg.  
(Bart Wouda) 

 

Figuur 50: Rotonde Randweg met 
verkeersbord. (Bart Wouda) 
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47. Eigenweg NAM, parallelweg 

 
 

 

 

Conclusie  

De Parallelweg voldoet aan de ideale 

inrichting voor een ETW Bubeko met een 

lage verkeersintensiteit. Er is voldoende 

obstakelafstand en daarbij een 

draagkrachtige berm zonder gevaarlijke 

hoogteverschillen voor de fietser. Op dit 

wegvak geldt een snelheidslimiet van 

60km/u waarbij alle modaliteiten gebruik 

maken van dezelfde rijbaan. Bovendien 

heeft er een reconstructie plaatsgevonden 

van het gehele kruispunt Rijnsingel – 

Rotterdamseweg – Parallelweg.  

Wegcategorie Parallelweg, GOW Bubeko. 

Voldoet aan 

minimale eisen 

Voldoet. 

Snelheidslimiet 60 km/u. 

 

Fietspad N.v.t . 

Markering 

fietspad 

N.v.t. 

Verharding  Gesloten verharding (zwart asfalt). 

Bebording Voldoet. 

Opmerkingen - Eén eenzijdig ongeval.  

- De Parallelweg heeft een lage verkeersintensiteit. Er is voldoende 

obstakelafstand en daarbij een draagkrachtige berm zonder 

gevaarlijke hoogteverschillen voor de fietser. Op dit wegvak geldt een 

snelheidslimiet van 60 km/u waarbij alle modaliteiten gebruik maken 

van dezelfde rijbaan.  

- Dit is onlangs aangepast, zie figuur 52 voor het wegontwerp 

Maatregelen Geen 

Figuur  52:  Kruising Parallelweg – 
Rotterdamseweg – Rijnsingel – A38. 

 

Figuur 53: Parallelweg richting oversteek A38 
(Bart Wouda)  

 

Figuur 54 : Ontwerp Kruising.  
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48. Kievitsweg / Rijnsingel 

 

 

Conclusie 

Het fietsknelpunt ligt op de Kievitsweg ter hoogte van sportpark Bolnes. Het is een 

doodlopende straat met een verblijfsfunctie. Door bebording wordt voorkomen dat er 

wordt overgestoken in de richting van de Kievitsweg aan de westzijde, het verwijsbord 

geeft de richting voor de fietsers aan. Deze geeft richting aan belangrijke voorzieningen 

(scholen) in de gemeente Ridderkerk, omgeving Bolnes. Zie ook de bovenstaande foto. 

Zodoende wordt de fietser begeleid door bewegwijzering. 

 

  

Wegcategorie - Kievitsweg, GOW Bibeko. 

- Rijnsingel, GOW Bibeko 

Voldoet aan 

minimale eisen 

Ja. 

Snelheidslimiet 50km/u. 

 

Fietspad - Vrijliggend tweerichtingenfietspad (3,50m breedte). 

- Vanuit de richting Rijnsingel is er aan beide zijde een 

eenrichtingenfietspad. 

Markering 

fietspad 

Asmarkering 

Verharding  Geslotenverharding, rood asfalt. 

Bebording Voldoet. 

Opmerkingen - Eén eenzijdig ongeval. 

- Nieuw weg ontwerp die voldoet aan alle eisen (zie kaartje). 

Maatregelen Geen. 

Figuur 55: Kievitsweg – Rijsingel. 

 
Figuur 56: Fietsers vanuit Kievitsweg. (Bart Wouda) 
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49. Groeninx van Zoelenlaan / Bolnesserkade / Dijkje / Rotterdamseweg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

Het fietspad voldoet aan de inrichtingseisen. Wel kunnen de maatregelen de 

fietsveiligheid bevorderen. Kantmarkering verhoogt de fietsveiligheid ter hoogte van het 

talud 

 

 

Wegcategorie Fietspad. 

Voldoet aan 

minimale eisen 

Ja. 

Snelheidslimiet N.v.t. 

Fietspad - Vrijliggend tweerichtingenfietspad langs de 

Rotterdamseweg te hoogte van Bolnes. 

- Bromfietsers zijn toegestaan op het 

(brom)fietspad.  

Markering 

fietspad 

Asmarkering.  

Verharding  Gesloten verharding (zwart asfalt). 

Bebording Voldoet. 

Opmerkingen - Er heeft een eenzijdig fietsongeval 

plaatsgevonden. 

- Het fietspad is een belangrijke fietsschakel 

tussen Rotterdam en Ridderkerk. Veel scholieren 

maken gebruik van dit fietspad. 

Maatregelen - Extra kantmarkering ter begeleiding van de 

fietser ter hoogte van de aansluiting 

fietspad/Dijkje bij het talud. 

 

Figuur 57: Fietspad . 

 

Figuur 58: Fietspad over talud richting Rotterdam.  
(Bart Wouda) 

 

Figuur 59: Vanuit het Dijkje richting fietspad.  
(Bart Wouda) 
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51. De la Reijstraat / Vechtstraat / de Wetstraat 

 

 

Conclusie 

De straten en het kruispunt worden als “subjectief onveilig” ervaren. 

De wegen en het kruispunt zijn echter volgens de richtlijnen uitgevoerd. Er is zelfs een 

kruispuntplateau aangelegd (incl. voetgangersoversteekplaatsen). 

Met name door de nabijheid van het winkelcentrum Bolnes, de busroute en de 

ontsluitende functie van De La Reijstraat is er relatief een hoge verkeersintensiteit voor 

een 30 km-zone. Vandaar “subjectief onveilig”. 

Wegcategorie De la Reijstraat,  ETW Bibeko. 

Vechtstraat,  ETW Bibeko. 

De Wetstraat,  ETW Bibeko  

Voldoet aan 

minimale eisen 

Ja. 

Snelheidslimiet 30 km/u. 

Fietspad Nee. 

Markering 

fietspad 

N.v.t. 

Verharding 

fietspad 

Open verharding (klinkers). 

Bebording Voldoende. 

Opmerkingen - De La Reijstraat maakt onderdeel uit van een busroute. 

- Winkelcentrum Bolnes ligt op een steenworp afstand. 

- In de Vechtstraat komen vrachtwagen Bas van der Heijden 

bevoorraden.  

- Voorheen zat er een Aldi in de Wetstraat, die is inmiddels gesloten. 

Maatregelen Geen. 

Figuur 60: Kruising. 
 
 
 
 
Figuur 61: Kruispunt  vanuit de Vechtstraat. (Bart Wouda) 
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5.1.2  Analyse fietspaaltjes 
 

Fietspaaltjes zijn in de gemeente Ridderkerk in verschillende vormen uitgevoerd. De 

ideale uitvoering zoals die is beschreven in bijlage 6 is nog niet overal toegepast. Wel is 

op de Kerkweg in Oost een flexibel paaltje geplaatst als proef. In de gemeente 

Ridderkerk zijn alle fietspaaltjes geanalyseerd. Er wordt advies gegeven over de 

mogelijke gevaarzetting van het fietspaaltje.  

 

De gemeente Ridderkerk is hierbij in 6 wijken verdeeld, namelijk: 

1. Bolnes. 

2. Slikkerveer 

3. Centrum en West. 

4. Oost en Donkersloot. 

5. Drievliet en het Zand. 

6. Rijsoord en Oostendam 

 

Fietspaaltjes 

De onderstaande uitvoeringen van fietspaaltjes zijn tegengekomen: 

Figuur 62 t/m 67: 
62) Fietsdoorsteek Nassaustraat.(linksboven) 
63) Fietspad de Gorzen. (rechtsboven) 
64) Fietspad Graaf Lodewijkstraat.(links midden) 
65) Doorsteek Kerkweg (nieuw ingericht met       
flexibele paal. (rechts midden) 
66) Fietspad Olmenlaan naast Aldi (linksonder). 
67) Fietspad Eikendreef. (rechtsonder) 
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In bijlage 5.3 zijn alle fietspaaltjes (inclusief paaltjes discussloten op voetpaden) 

opgenomen. Er wordt advies per fietspaal gegeven over een fietsveilige inrichting. Zo 

vormt de fietspaal minder snel een obstakel of gevaar voor fietsers. 

 

Daarnaast zijn alle (fiets) palen digitaal opgenomen in het GEO-Portaal van de Bar-

organisatie. Zo heeft de gemeente inzicht in waar de palen staan en in wat voor vorm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figuur 68: Overzicht palen. 

 
Figuur 69: Button 

 

Figuur 70: Overzicht inventarisatie fietspaal. 
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5.1.3  Gladheidsbestrijding 
 

De doelstelling van de Gladheidbestrijding: 

- De bereikbaarheid in het algemeen, binnen gestelde grenzen, te waarborgen; 

- Zorgen dat de verkeersafwikkeling op verantwoorde wijze plaats kan vinden. 

 

Toegankelijkheid en veiligheid van wegen is essentieel voor verkeersdeelnemers. Daarbij 

heeft de gemeente Ridderkerk een risicoaansprakelijkheid. Het wegennet moet immers 

aan bepaalde eisen voldoen.  

De gemeente heeft een inspanningsverplichting. Dit betekent niet dat op alle wegen 

moet worden gestrooid. Er is een prioritering op grond van objectieve criteria, te weten:.  

- Verkeersfunctie; 

- Verkeersintensiteit; 

- Voorzieningsniveau, aanwezigheid van bijzondere instellingen. 

 

In het gladheidsbestrijdingsplan zijn alle routes opgenomen waar gestrooid moet worden 

met de bijbehorende voertuigen en methodes. In Ridderkerk worden belangrijke 

verkeersroutes en vrijliggende fietsroutes gelijker tijd aangepakt.  

 

Werkwijze  

De weersvoorspellingen van Meteo Consult spelen een belangrijke rol. Deze bevatten een 

berekening van de kans op neerslag en temperatuur.  

De gladheidscoördinatoren bepalen vervolgens of er wel of niet gestrooid gaat worden.  

 

Daarnaast heeft de gemeente een gladheidsmeldingssysteem in het wegdek. Deze is 

gevestigd op de Benederijweg in Slikkerveer. Er zitten sensoren in het wegdek die de 

temperatuur meten en aangeven wanneer er eventueel “restzout” aanwezig is. 

Op deze locatie is het wegdek snel koud en daarmee een goede indicator voor de 

gladheid in de gemeente Ridderkerk. Alle verzamelde gegevens worden bewaakt door 

Meteo Consult. Zodoende kan Meteo Consult op tijd melding doen bij de gemeente.  

 

Methodiek gladheidsbestrijding 

In de gemeente wordt gladheid bestreden door middel van het strooien van zout en het 

schuiven van sneeuw. Er is ook sprake van een preventieve gladheidbestrijding. Dan 

wordt er gestrooid voordat er daadwerkelijk sprake is van gladheid.   

 

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en het Waterschap Hollandse Delta houden 

elkaar op de hoogte wanneer er gestrooid wordt. Hierdoor kan men elkaar ondersteuning 

bieden. Ook de politie zal eventuele gladheid melden bij de gemeenten en het 

waterschap. 

 

Fiets 

Op alle belangrijke (doorgaande) fietspaden en fietsdoorsteken wordt er preventief 

gestrooid.  Fietspaaltjes worden tussen 1 november en 1 april tijdelijk weggehaald om de 

doorgang van de gladheidsvoertuigen te waarborgen. Op viaducten en kritische locaties 

zal de gemeente extra alert zijn. 
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Belangrijke (doorgaande) fietspaden zijn: 

Centrum: Raadhuispassage, Geerlaan, 

Karnebeekweg, Koninginneweg, 

Sportlaan; 

Oost / Donkersloot: Donkerslootweg, 

Gildeweg, Industrieweg, Vondellaan;  

West: Kastanjelaan, Burgemeester de 

Zeeuwstraat, Reyerpark, Populierenlaan; 

Drievliet/ Het Zand: Erasmuslaan, 

Geluidswal Rotterdamseweg, Vlietlaan; 

Slikkerveer: Randweg, Benedenrijweg; 

Bolnes: Rijnsingel, Benedenrijweg; 

Rijsoord: Rijksstraatweg. 

 

5.2 Gedragsmaatregelen & educatie 
 

Het doel van educatieprogramma’s is het bijbrengen van kennis en vaardigheden om 

zodoende de fietser verkeersveilig deel te laten nemen aan het verkeer. Er worden 

educatieprogramma’s aanbevolen gericht op ouderen (55+) en jongeren. 

 

Voor maatregelen inzake gedragsbeïnvloeding wordt samengewerkt met het ROV-ZH.  

De aanbevolen educatieprogramma’s afkomstig van de “KpVV Toolkit Permanente 

Verkeerseducatie”  zijn een hulpmiddel waarmee de gemeente aan de slag kan. 

Momenteel maakt de gemeente ook gebruik van “Team Alert” en “School op Seef” 

waarbij verkeersveiligheid bij scholen centraal staat. Dit is een 

verkeersveiligheidsorganisatie gericht op jongeren met experts op het gebied van 

verkeersveiligheid en jongerencommunicatie. De doelgroep voor educatieve projecten 

bestaat uit scholieren van 12 tot en met 18 jaar. Voorlichtingsprojecten zijn gericht op 

jongeren tussen de 16 tot en met 24 jaar. 

 

Subsidies 

De gemeente Ridderkerk en de MRDH vinden verkeerseducatie op basisscholen en 

middelbare scholen belangrijk. Om deze reden dragen zij financieel bij aan 

verkeerseducatieve projecten. De gemeente en de MRDH nemen ieder 50% van de 

gemaakte kosten voor hun rekening. De scholen hoeven hierdoor zelf geen geld in te 

zetten voor deze projecten.  

  

5.2.1 Jongeren  
 

Uit de onderzoeksresultaten komt onder andere de onveilige school-thuisroute naar 

voren onder scholieren in de leeftijd van 10 tot 13 jaar. Veel basisscholieren geven aan 

dat er een aantal “fietsknelpunten” zijn op de school-thuisroute.  

 

Schoolroute.nl 

Figuur 71: Gladheidsbestrijdingsplan 

 

Figuur 70 : Routes 
gladheidsbestrijdingsplan 
voor fietsers 
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Schoolroute.nl is een applicatie voor op de smartphone waarbij leerlingen “subjectieve” 

onveilige fietsknelpunten op hun school-thuisroute op kaart aan kunnen geven. Tevens 

wordt dit educatieprogramma’s volledig gesubsidieerd.  

 

5.2.2 Ouderen  
 

Bij de risicogroep ouderen is het zinvol om voorlichting te geven ter bevordering van de 

fietsveiligheid. De educatieprogramma’s dragen bij aan de vaardigheden van de fietsers.  

Door gerichte voorlichting is tevens de kans op een toename van het fietsgebruik groot.  

 

Wanneer de fietsveiligheid van de steeds groter wordende groep ouderen (vergrijzing) 

toeneemt zal dit moeten leiden tot een procentuele daling van het aantal 

verkeersongevallen onder ouderen. 

 

Fietsinformatiedag 

Met behulp van de fietsinformatiedag voor ouderen worden de vaardigheden verbeterd. 

Daarnaast wordt ook het inzicht verbeterd die nodig is om op een veilige wijze aan het 

verkeer deel te nemen, met namen met de E-bike. 

 

Informatie, bewustwording, probleemsituaties en vaardigheden van het fietsen komen 

aan bod. Zodoende kunnen oudere fietsers beter deelnemen aan het verkeer en wordt er 

vanuit de gemeente ingezet op een daling in de verkeersongevallencijfers onder deze 

doelgroep. 

 

5.2.3 E-bike 
 

Er zijn drie potentiële gebruikers van de e-bike te onderscheiden. Dit zijn vooral ouderen 

(55+) die de E-bike gebruiken voor recreatie, forenzen voor woon-werkverkeer en 

mensen met een fysieke beperking. 

 

E-biking 

In samenwerking met VVN en de Fietsersbond is de cursus E-biking ontwikkeld. Er is 

mogelijkheid tot subsidiëring vanuit de Provincie. De cursus bestaat uit twee delen, een 

theoretisch deel en een praktijk deel. Via de gemeentelijke site en de Blauwkaai kan 

hieraan bekendheid worden gegeven.   

 

 

  



 Lokale Aanpak Veilig Fietsen 58 
 
 

6 Kostenanalyse  

 

Voor het verbeteren van de fietsveiligheid zijn er in het voorgaande hoofdstuk 

maatregelen aanbevolen. In de uitvoering wordt onderscheid gemaakt in Kleine 

infrastructurele maatregelen en Grote(re) infrastructurele maatregelen. Deze moeten 

projectmatig worden opgepakt (herstructurering van wegen, verharding). Tot slot de 

Educatieprogramma’s. 

 

6.1 Kosten  
 

Maatregelen & financiën  

Voor het verbeteren van de fietsveiligheid zijn er in de rapportages maatregelen 

aanbevolen.  In de rapportages wordt er dieper ingegaan op de verschillende 

maatregelen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de te nemen maatregelen. In 

de uitvoering wordt onderscheid gemaakt in: 

- Kleine infrastructurele maatregelen. Deze zijn snel en eenvoudig uitvoerbaar 

(markering, bebording, fietspaaltjes); 

- Grote(re) infrastructurele maatregelen. Deze moeten projectmatig worden 

opgepakt (herstructurering van wegen, verharding). Nader onderzoek is veelal 

nodig waarbij er op dit moment nog geen kosten zijn geraamd. De mogelijke uit 

te voeren maateregelen worden opgenomen in de kadernota 2017 met uitvoering 

2018. Grotere infrastructurele projecten kunnen worden gecombineerd met 

lopende of toekomstige onderhoudsprojecten ( “werk met werk” maken); 

 

De kosten voor de drie typen maatregelen worden inzichtelijk gemaakt in onderstaande 

tabellen, de gegevens zijn indicatief. Enkele fietsknelpunten zijn uitgesplitst in kleine en 

grote aanpassingen en zijn daarom in allebei de tabellen terug te vinden. 

 

Kleine infrastructurele aanpassingen 

Fietspalen Aantallen Kosten per 

eenheid 

Beheer en 

onderhoud 
 Subsidie 

Fietspaaltje weghalen 11 € 0 € 50 /uur € 550 0% 

Fietspaaltje vernieuwen 8 € 500  € 4.000 0% 

Fietspaaltje verplaatsen 4 € 250  € 1.000 0% 

Ribbelmarkering 

aanbrengen 

(herinrichten)  

6 € 500  € 3.000 0% 

TOTAAL 29   € 8.550  

 

Fietsknelpunten  “kleine” infrastructurele aanpassingen Kosten 

9) Oudelande / 

Rotterdamseweg / 

Oostmolendijk 

- Markering kruispunt fietspad 

Oudelande (haaientanden). 

- Verkeersbord (fietsers op de rijbaan). 

€ 200 

 

€ 150 

17) Geerlaan / 

Crocusstraat 

 

- Markering (haaientanden). 

- Attentie verhogende bebording 

“oversteken fietsers”. 

Uitgevoerd 

€ 3.000 

32) Industrieweg / 

Rotterdamseweg / 

- Markering (haaientanden). 

- Bebording 30km-zone 

Uitgevoerd 

€ 300 
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Dokwerkstraat 

 

Dokwerkerstraat. (2x) 

 

 

 

40) Willemstraat / 

Juliana van 

Stolbergstraat 

- Extra herhalingsborden 30 km/u. (2 x) 

 

€ 300 

 

44) Rotonde Randweg - Verkeersbord op rijbaan voor het 

gemotoriseerde verkeer (overstekende 

fietsers aan beide kanten) 

€ 300 

49. Groeninx van 

Zoelenlaan / 

Bolnesserkade / Dijkje / 

Rotterdamseweg 

- Kantmarkering ter hoogte van talud 

aan beide zijde van 

tweerichtingenfietspad. 

€ 500 

TOTAAL  € 4.750 

 

Projectmatige aanpassingen (fietsknelpunten) 

Fietsknelpunten Infrastructurele aanpassingen Kosten 

8) Geerlaan (deel 

viaduct A16 naar 

Rijksstraatweg) 

- Fietsoversteek creëren. 

- Kantmarkering i.v.m. zachte berm (4 x 55m).  

N.t.b. 

17) Geerlaan / 

Crocusstraat 

 

- Snelheidsremmende maatregel (drempel) voor 

auto’s mits verkeerstellingen de V85 overschrijdt. 

(circa € 5.000) 

N.t.b.  

38) Kievitsweg / 

Oranjestraat / 

Sportlaan 

- Fietsdoorsteek (2x) mits haalbaar i.v.m. 

wegprofiel of het verkeerscirculatieplan 

aanpassen i.v.m. busroute. 

N.t.b. 

40) Willemstraat / 

Juliana van 

Stolbergstraat 

- Snelheidsremmende maatregel ter hoogte van 

de Willemstraat (kruispuntplateau). 

- Fietssuggestiestroken onder voorbehoud van 

resultaten verkeerstellingen. 

N.t.b.  

43)Benedenrijweg 

/ Randweg / 

Ringdijk 

- Aanbrengen rode fietssuggestiestroken aan 

beide zijde van de rijbaan en aanpassen 

wegprofiel.  

N.t.b. 

 

Educatieprogramma’s 

 Kosten Subsidie 

Schoolroute.nl (jongeren) €0,- 100% Provincie 

Fietsinformatiedag (ouderen) Niet bekend, 

gemeentelijke inzet 

medewerkers. 

50% Provincie 

E-biking (rijvaardigheid) *afhankelijk van 

medewerking externen  

* 

 

Totale raming 

De totale kosten voor de relatief kleine infrastructurele aanpassingen bedraagt  

€14.000,- exclusief BTW. Voor enkele, relatief grotere, infrastructurele aanpassingen 

moet nader onderzoek plaats vinden, deze worden projectmatig opgepakt. Na onderzoek 

en raming worden deze opgenomen in de kadernota 2017 voor de begroting 2018. 
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7 Conclusies & aanbevelingen 

7.1 Conclusies 
 

Het doel is het opstellen van een samenhangend maatregelenpakket ter verbetering van 

fietsveiligheid. Met dit rapport heeft de gemeente een handvat om de fietsveiligheid in de 

gemeente Ridderkerk te verbeteren aan de hand van onderzoek, analyses en 

maatregelen. 

 

Hoofdvraag 

Welke infrastructurele- en/of gedragsmaatregelen kunnen bijdragen aan het verbeteren 

van de lokale fietsveiligheid in de gemeente Ridderkerk? 

 

Fietsknelpunten kunnen afhankelijk van de situatie worden opgelost met gerichte 

maatregelen. De Lokale Aanpak Veilig Fietsen biedt inclusief de maatregelen een handvat 

aan de gemeente Ridderkerk om de fietsveiligheid te verbeteren. De maatregelen die zijn 

beschreven zijn uitgewerkt in het onderdeel analyse en maatregelenmix. 

Beleidskaders & Ontwikkelingen 

Het Rijk, de Provincie en de gemeente Ridderkerk voeren beleid op de modaliteit “de 

fiets”. Daarin wordt het doel en de ambitie uiteengezet in een planvorming. Daarnaast 

spelen ook “actuele” ontwikkelingen een rol in het fietsbeleid. De belangrijkste conclusies 

zijn: 

 De gemeente Ridderkerk geeft in het Verkeersplan aan om de fiets prioriteit te 

geven in het verkeersbeleid. Aandacht aan de fiets vergroot het fietsgebruik en de 

fietsveiligheid; 

 Vanuit de overheid wordt de gemeente gestimuleerd om een Lokale Aanpak Veilig 

Fietsen op te stellen. De no regret-maatregelen in de Modelaanpak Veilig Fietsen 

zijn maatregelen waar aandacht aan moet worden geschonken. Bestaande uit 

gladheidsbestrijding, fietspaaltjes, aansluiten gemeentelijke speerpunten, 

educatie en werk met werk maken; 

 De gemeente Ridderkerk heeft wel een Verkeersveiligheidsplan opgesteld, maar 

gaat daarin te weinig in op het onderwerp fietsveiligheid. De oorzaak ligt in het 

feit dat het Verkeersveiligheidsplan eerder is opgesteld dan de Ridderkerkse 

Structuurvisie. Pas in de Structuurvisie wordt het accent gelegd op het stimuleren 

van de fiets; 

 Extra aandacht aan enkelvoudige fietsongevallen en het bestrijden daarvan zal 

lijden tot minder fietsongevallen; 

 Verkeerseducatie gericht op de doelgroepen jongeren (met name tussen de 

leeftijd van 10 en 13 jaar) en ouderen moet bijdragen aan de fietsveiligheid; 

 Fietshighways (lees: fietscomfort verbeterende maatregelen op radiale naar het 

centrum) worden belangrijke pijlers in de verkeerscirculatie Ridderkerk-centrum; 

 De groeipotentie van de E-bike is in de BAR-gemeenten hoog. Het gebruik van de 

E-bike verhoogd de snelheid en vergroot de afstanden die de fietser aflegt. Er 

worden hogere eisen gesteld aan de fietsvaardigheid van E-bikers. De 

fietsvaardigheid die ligt niet altijd op het gewenste niveau. Het zijn relatief veel 

ouderen die gebruik maken van de E-bike. Ouderen vormen een kwetsbare 

doelgroep. 

Subjectieve verkeersveiligheid 
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De doelgroep van het onderzoek naar subjectieve verkeersveiligheid zijn de 

basisscholieren van groepen 7 en 8 (10 tot 13 jaar). In totaal hebben 263 scholieren van 

de groepen 7 en 8 een enquête over fietsveiligheid ingevuld. De antwoorden van de 

doelgroep geven een goed beeld hoe fietsveiligheid in Ridderkerk wordt beleefd. Maar de 

doelgroep representeert niet de gehele bevolking.  

De belangrijkste conclusies naar aanleiding van de antwoorden van de ondervraagde 

doelgroep (basisscholieren uit de groepen 7 en 8) zijn: 

 80% gebruikt dagelijks de fiets om (van en) naar school te gaan; 

 Gemiddeld fietst men (een basisscholier) 4,85 kilometer per dag en scoort 

daarmee een hoger dan de gemiddelde Ridderkerker. Gemiddeld fietst een 

Ridderkerker namelijk 2,9 kilometer per dag (volgens de statistieken van het 

CROW-Fietsberaad); 

 De doelgroep geeft de fietsveiligheid in de gemeente Ridderkerk gemiddeld een 7; 

 Ongeveer de helft geeft in de enquête aan fietsknelpunten (fietsonveilige locaties) 

tegen te komen op de school-thuisroute; 

 Ongeveer driekwart van de scholieren is in de afgelopen 5 jaar ten val gekomen; 

 Enkelvoudige fietsongevallen zijn voornamelijk het gevolg van gladheid of het 

fietsen tegen een paaltje of stoeprand. 

 

Objectieve verkeersveiligheid 

Ouderen fietsers vormen een belangrijke doelgroep.  Er wordt door vergrijzing een 

toename verwacht van het aantal ouderen in het verkeer.  

In de afgelopen 5 jaar zijn er in de gemeente Ridderkerk op 53 locaties geregistreerde 

ongevallen gebeurd. Deze locaties zijn terug te vinden in de ongevallenanalyse van het 

CROW-Fietsberaad en Via Stat-online. Het zijn voornamelijk ongevallen met 

gemotoriseerd verkeer als botspartner. Echter moet worden opgemerkt dat er sprake is 

van een onderregistratie van het aantal werkelijke (fiets)ongevallen. De politie komt niet 

altijd ter plaatse bij een ongeval. Daarnaast worden ook enkelvoudige fietsongevallen 

niet of nauwelijks geregistreerd, terwijl dit wel een aandachtspunt is. Uit onderzoek van 

“Veiligheid.nl” blijkt dat er wel enkelvoudige fietsongevallen worden geconstateerd bij de 

eerste hulp.  

 

De belangrijkste conclusies zijn: 

 Het aantal ouderen in de gemeente Ridderkerk zal stijgen (in 2030 een toename 

van 31%); 

 Er zijn 53 locaties waar ongevallen zijn geregistreerd; 

 Op 17 ongevallenlocaties zijn twee of meer ongevallen gebeurd; 

 Er zijn relatief veel fietsslachtoffers onder de 18 jaar. 

 De focus ligt op ongevallen binnen de bebouwde kom, met name op 50 km/u 

wegen; 

 In de grote meerderheid van de meerzijdige ongevallen was een auto de 

botspartner. 

Toetsingskader 

Door het hanteren van de ideale inrichtingsrichtlijnen voor het wegontwerp zal de fietser 

een veilige status krijgen in het verkeer. Het voldoen aan de ideale richtlijnen is niet 

altijd mogelijk (bijvoorbeeld ruimte –of geldgebrek). In de meeste gevallen (met 

uitzondering van de “grijze wegen”) wordt er wel voldaan aan de minimale 

inrichtingseisen. 
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Handvatten die gebruikt kunnen worden bij het bestrijden van het aantal fietsongevallen: 

 Adviezen uit “Grip op enkelvoudige fietsongevallen”;   

 Keuzeschema voor fietspaaltjes; 

 Maatvoeringen m.b.t. fietspadbreedtes.  

 

Analyse & Maatregelenmix 

 De infrastructurele maatregelen verbeteren de fietsveiligheid op de locaties waar 

de afgelopen vijf jaar meer dan twee ongevallen zijn gebeurd. 

 De ongevallenlocaties Kievitsweg en Juliana van Stolbergstraat zijn grijze wegen. 

Het zijn 30 km-zones maar niet ingericht volgens de minimale inrichtingseisen. 

 Alle mogelijke paaltjes zijn geïnventariseerd.  Voor alle paaltjes in fietspaden 

worden aanbevelingen gedaan. Alle paaltje (in fiets –en voetpaden) zijn in het 

Geo-Portaal van de BAR-organisatie verwerkt. Dit paaltjesoverzicht is voor 

iedereen in de BAR-organisatie digitaal beschikbaar.  

 Educatie en voorlichting zijn specifiek gericht op doelgroepen (o.a. scholieren en 

ouderen). Meer aandacht voor de kwetsbare doelgroepen moet leiden tot een 

veiliger fietsgebruik. 
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7.2 Aanbevelingen 
 

De aanbevelingen zijn verdeeld over een korte- en langetermijnvisie.  

 

Het is aan te raden om oneffenheden in het wegdek en/of fietspad aan te pakken. Uit 

financiële overweging is het raadzaam om dit zoveel af te stemmen met 

onderhoudswerkzaamheden. “Werk met werk” maken bespaart kosten. 

Dit geldt ook voor een herinrichting van de weg. 

 

Voor grotere infrastructurele aanpassingen moet eerst uitvoerig onderzoek plaats vinden.  

Deze worden projectmatig opgepakt. 

 

Korte termijn 

 Verkeerstellingen uitvoeren inclusief fietsverkeer (Intensiteiten) op de volgende 

fietsknelpunten: 

- Geerlaan oversteek naar fietspad langs A15 en A16; 

- Geerlaan – Crocusstraat (belangrijk zijn het aantal fietsoversteken); 

- Industrieweg – Dokwerkerstraat (de intensiteiten van fietsers die deze kruising 

passeren); 

- Kievitsweg en Juliana van Stolbergstraat (grijze wegen). 

 

 Maatregelen bij fietsknelpunten die vallen onder het aanbrengen van markering, 

bebording uitvoeren. Dit zijn vrij goedkope middelen waarmee de fietsveiligheid 

wordt vergroot. 

 

 Fietspaaltjes zijn digitaal opgenomen in Geo-Portaal van de BAR-organisatie. De 

fietspaaltjes zijn geanalyseerd per wijk. Zo heeft de gemeente Ridderkerk een 

(digitaal) beeld waar alle paaltjes staan en hoe deze zijn vormgegeven. Aan elk 

paaltje is ook een advies gekoppeld. Het wordt aanbevolen om het keuzeschema 

“plaatsen fietspaaltjes” te hanteren dat in de bijlage is opgenomen. 

 

 Voorlichting en educatie in gebruik en rijvaardigheid E-bike bij ouderen. 

 

Lange Termijn 

 Aanpak grijze wegen “Kievietsweg”  (eerste deel Kievitsweg vanaf Sportlaan) en 

“Juliana van Stolbergstraat” (vernieuwing verkeerscirculatieplan afhankelijk van de 

intensiteiten fietsverkeer). 

 

 Geerlaan tweerichtingenfietspad oostzijde, mits de tellingen voldoende draagvlak 

aantonen. 
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