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1. Aanleiding 

De gemeenteraad heeft op 2 november 2017 motie 2017-144 (fietsbeugels) aangenomen. 

De gemeenteraad verzoekt het college haar mee te delen waar (extra) fietsparkeerplekken in 

parken en natuurgebieden nodig zijn en daarbij een voorstel te overleggen om tot realisatie 

over te kunnen gaan. 

2. Uitgangspunten 

De diverse parken en recreatiegebieden zijn bezocht. 
Geconstateerd is dat op slechts enkele locaties fietsparkeervoorzieningen aanwezig zijn. 

Tevens is gekeken of bij de locaties met een fietsparkeervoorziening een drinkwatertappunt 

mogelijk is. Voorwaarde hierbij is in ieder geval de aanwezigheid van een drinkwaterleiding. 

Op locaties met een fietsparkeervoorziening zijn diverse types fietsbeugels toegepast. Dit 
varieert van de ouderwetse fietsenrekken (hoog-laag), losse fietsbeugels, het inmiddels 
veelvuldig toegepaste ‘fietsnietje’ tot fietsenrekken waarbij de fiets wel bevestigd kan worden 
aan het rek. 
 
Uitgegaan wordt van het toepassen van de zogenaamde fietsnietjes. Fietsersbond 

Rotterdam+Regio heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor ‘fietsnietjes’ boven 

‘fietsklemmen’ of ‘tulpen’. 

Bij uitbreiding van de fietsvoorziening of eerste aanleg worden per locatie 5 ‘fietsnietjes’ 

geplaatst en wordt de locatie bestraat. Afhankelijk van het gebruik na aanleg kan de locatie 

in een volgende fase met fietsnietjes uitgebreid worden. 

Naast fietsvoorzieningen in en nabij parken en recreatiegebieden is de wens onderzoek te 

doen naar andere locaties zoals winkelcentra en openbaar vervoer locaties om 

fietsvoorzieningen te treffen. Voor zover dit zich buiten een park bevindt, wordt het in dit 

Programma niet meegenomen. In het op te stellen Mobiliteitsplan en het op te stellen 

Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk wordt hier aandacht aan besteed. 

3. Locaties 
De Gorzen 

a. Nabij het parkeerterrein, bij Cross Fit. Nieuwe aanleg van vijf fietsnietjes.  
Tevens mogelijkheid aanleg drinkwatertappunt. 

b. Aan het “einde” van De Gorzen. Nieuwe locatie van vijf fietsbeugels.  

Daarbij tevens een ontsluiting creëren naar de Oostmolendijk voor toegang naar 

Crezéepolder. 

Reijerpark 
a. Nabij de manege, splitsing voet-fietspad. Nieuwe aanleg van vijf fietsnietjes 
b. Voor De Groene Draak. Uitbreiding bestaande fietsnietjes met vijf fietsnietjes. 

Tevens mogelijkheid aanleg drinkwatertappunt. 
c. Nabij sportvelden, entree parkeerterrein bij begin voetpad. Nieuwe locatie van vijf 

fietsnietjes. 
Oosterpark 

a. Nabij midgetgolf, naast fietspad begin voetpad. Nieuwe aanleg van vijf fietsnietjes. 
b. Nabij vijver, schaatsbaan. Nieuwe aanleg van vijf fietsnietjes. 
c. Nabij kinderboerderij. Voldoende fietsrekken met mogelijkheid fiets aan te 

bevestigen. 
Mogelijkheid aanleg drinkwatertappunt. 

Lohmanpark 
Het Lohmanpark wordt veelvuldig gebruikt door buurtbewoners.  
Behoefte aan fietsparkeervoorziening is gering. 
In de directe omgeving is aan de Burg. de Zeeuwstraat behoefte aan uitbreiding van de 
fietsnietjes aan beide zijde van de weg bij de bushaltes. Uitbreiding met vijf fietsnietjes per 
locatie. 
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Waalbos 
Het Waalbos is via de Waalweg toegankelijk voor voetgangers. Er zijn geen 
fietsparkeervoorzieningen bij de entree hekken.  
Nieuw aanleg op twee locaties van vijf fietsnietjes. 
 
Wevershoek 
Via de Noldijk is de parkeerplaats voor motorvoertuigen goed bereikbaar. Er is geen 
fietsparkeervoorziening.  
Nieuwe aanleg van vijf fietsnietjes. 
 
Prins Bernhardstraat (voormalig terrein school De Reijer) 
Speelveld en park.  
Nieuwe aanleg van vijf fietsnietjes 
 
Begraafplaats Rusthof 
De begraafplaats wordt regelmatig gebruikt als wandelpark. Er is geen 
fietsparkeervoorziening.  
Nieuwe aanleg van vijf fietsnietjes 
 
Begraafplaats Vredehof/ Rouwcentrum Vredehof 
De begraafplaats wordt regelmatig gebruikt als wandelpark. Er zijn fietsrekken (hoog-laag) 
aanwezig. 
Huidige voorziening vervangen door vijf fietsnietjes. Voor het rouwcentrum is een veertig tal 
losse fietsklemmen aanwezig. Vervangen door 20 fietsnietjes. Totaal 25 fietsnietjes; 
omgerekend 5 locaties 
 
Zwemplas de Woude 
Fietsparkeervoorziening in de vorm van fietsnietjes is aanwezig. 
 
Overige parken in de woonwijken 
Bij de overige in de woonwijken gelegen parken/ parkjes worden geen 

fietsparkeervoorzieningen voorgesteld.  

4. Kosten 

Aanleg per locatie vijf fietsklemmen: € 2.500,-- excl. BTW. 
Aanleg drinkwatertappunt: € 2.000,-- excl. BTW. 

5. Programma 

Gebied aantal locaties kosten Planning kosten Planning

De Gorzen 2 € 5.000 medio 2019 € 2.000 2019 *2

Reijerpark 3 € 7.500 medio 2019 € 2.000 2019 *2

Oosterpark 2 € 5.000 najaar 2019 *1 € 2.000 2020 *2

Lohmanpark/ Burg. De Zeeuwstraat 2 € 5.000 medio 2019 € 0

Waalbos 2 € 5.000 najaar 2019 *1 € 0

Wevershoek 1 € 2.500 najaar 2019 *1 € 0

Prins Bernhardstraat 1 € 2.500 najaar 2019 € 0

Begraafplaats Rusthof 1 € 2.500 najaar 2019 € 0

Begraafplaats Vredehof/ rouwcentrum 5 € 12.500 najaar 2019 € 0

Totaal 19 € 47.500 € 6.000

 

*1 : Uitvoering is afhankelijk medewerking eigenaar/ beheerder van het terrein 

*2 : Uitvoering is afhankelijk van de mogelijkheden van het drinkwaterleidingbedrijf 

 


