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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Gelet op de oppervlakte en het inwoneraantal kan de Sliedrecht worden beschouwd als een 

relatief kleine gemeente voor Nederlandse begrippen. Door de grote adressendichtheid en de 

aard van de voorzieningen is Sliedrecht echter een dorp met stedelijke allures. Van alle 

inwoners in de gemeente woont 99% in het gebied tussen de A15 en de Beneden Merwede. In 

hetzelfde gebied is daarnaast een belangrijk deel van de voorzieningen en werkgelegenheid 

gevestigd, onder andere bedrijventerreinen, enkele havens, de aansluiting met de Waterbus, 

sportvoorzieningen, het Albert Schweitzer Ziekenhuis en de ASVZ
1
 locatie De Merwedebolder.  

 

Omdat de kern van Sliedrecht minder dan 4,5 kilometer lang en 1,5 kilometer breed is, 

bevinden alle woningen en voorzieningen zich op fietsafstand van elkaar. Toch wordt er binnen 

Sliedrecht nog te weinig gebruik gemaakt van de fiets. Het autogebruik leidt tot onnodig veel 

verkeersonveilige situaties en milieubelasting en het komt de gezondheid van de inwoners in 

meerdere opzichten niet ten goede. Aan de andere kant wordt er wel een toename 

geconstateerd van het fietsgebruik richting het OV. Dit uit zich in het bijplaatsen van steeds 

meer stallingen.  

 

Het opstellen van een Fietsbeleidsplan is een wens uit het Verkeersbeleidsplan 2005 (VCP 

2005). Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente aan Grontmij opdracht gegeven om een 

Fietsbeleidsplan op te stellen. 

 

  
 

  
Figuur 1 De bakfiets, terug van weg geweest, maar nu vooral voor personenvervoer  

 

                                                                 
1
 Algemene Stichting Voor Zorg- en dienstverlening 
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1.2 Doel 

Het doel van dit Fietsbeleidsplan is het opstellen van een samenhangend maatregelenpakket 

om het fietsgebruik van en naar Sliedrecht en binnen Sliedrecht te stimuleren en te faciliteren 

zodat er een toename ontstaat van de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit binnen de 

gemeente en een toename van de gezondheid en het leefgenot van haar inwoners.  

 
1.3 Leeswijzer 

Omdat het fietsnetwerk niet ophoudt bij de gemeentegrenzen, dient het beleid binnen Sliedrecht 

te worden afgestemd met het vastgesteld landelijke, provinciale en regionale beleid. Deze 

kaders, evenals een samenvatting van het Verkeerscirculatieplan 2005, worden in hoofdstuk 2 

beschreven. In hoofdstuk volgt een inventarisatie van het bestaande wegen- en fietsnetwerk, de 

toekomstige ontwikkelingen, de verkeersveiligheid en de fietsvoorzieningen binnen Sliedrecht. 

Na de inventarisatie wordt in hoofdstuk 4 de visie, doelstellingen en kwaliteitseisen beschreven 

ten aanzien van het utilitaire en recreatieve fietsnetwerk, de fietsvoorzieningen en flankerende 

maatregelen als educatie en communicatie. In hoofdstuk 5 wordt de visie vertaald naar een 

maatregelenpakket. Niet elke maatregel is echter even urgent. Aan de hand van een prioritering 

en van de eventuele planningstechnische of financiële gevolgen wordt in hoofdstuk 6 een 

uitvoeringsprogramma voor de maatregelen voorgesteld.
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2 Beleidskaders 

2.1 Landelijk 

Volgens de Nota Mobiliteit is de fiets voor de kortere afstanden een aantrekkelijk en gezond 

vervoermiddel. De verantwoordelijkheid voor fietsbeleid ligt vooral bij de decentrale overheden, 

vooral bij de gemeenten. Het rijk is samen met de decentrale overheden verantwoordelijk voor 

het in stand houden, herstellen en verbeteren van fietsroutes, waar deze worden doorsneden 

door weg of spoor. Waar mogelijk zal de rijksoverheid bij de aanleg van infrastructurele werken 

rekening houden met fietsvoorzieningen.  

 

Het Rijk faciliteert het fietsbeleid door kennis te verzamelen en te verspreiden en door te zorgen 

voor een aantal randvoorwaarden. Fietsbeleid dient zoveel als mogelijk in overeenstemming te 

zijn met de regels die uit het Convenant Duurzaam Veilig naar voren zijn gekomen. Binnen de 

bebouwde kom dienen bromfietsers in principe op de rijbaan te rijden en verblijfsgebieden 

dienen te worden vormgegeven met gelijkwaardige kruispunten zodat fietsers en gemotoriseerd 

verkeer voorrang krijgen indien zij van rechts komen. 

 

Ten aanzien van de vormgeving van het fietsnetwerk heeft het rijk bepaald dat deze moet 

voldoen aan de verkeerskundige hoofdeisen van samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, 

veiligheid en comfort. Om de herkenbaarheid van wegen van verschillende wegcategorieën te 

vergroten, moeten gemeenten op hun wegen essentiële herkenbaarheidkenmerken 

aanbrengen. Het CROW
2
 heeft hiervoor richtlijnen gepubliceerd evenals aanbevelingen voor de 

inrichting van fietspaden en fietsvoorzieningen.  

 

Alle overheden moeten werken aan het terugdringen van fietsendiefstal. Omdat de kwaliteit van 

veel fietsenrekken te wensen over laat, is in 1998 Fietsparkeur ingesteld, een keurmerk voor 

fietsparkeervoorzieningen. Fietsparkeur is een set normen die de kwaliteit van een fietsenrek 

garandeert. Fietsparkeur is een initiatief van de Fietsersbond, in samenwerking met Fipavo, de 

vereniging van fabrikanten en leveranciers van fietsenrekken. In hoofdstuk 4 worden deze 

normen nader toegelicht. 

 

Dat het rijk het belang van de fiets steeds meer erkent, blijkt uit het feit dat de Tweede Kamer in 

2008 heeft besloten 10 miljoen uit te trekken voor de fietsnota van CDA kamerlid Atsma, waarin 

45 initiatieven staan voor stimulering van het fietsgebruik. Ook heeft de Tweede Kamer 

besloten 10 miljoen euro extra uit te trekken voor het project ‘Met de fiets minder file' van de 

Fietsersbond in samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en provinciale en 

lokale overheden. Voor de Gemeente Sliedrecht is het in dat kader zinvol te onderzoeken of 

een extra halteplaats van de Waterbus in Baanhoek tot een mogelijkheid behoort.  

 
2.2 Provinciaal 

De provincie Zuid-Holland zet in het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan (PVVP) in op meer 

fietsgebruik in de provincie. Verder zal de rol van de fiets in ketenmobiliteit worden 

gestimuleerd. Om dit te kunnen faciliteren zal geïnvesteerd worden in de aanleg van fietspaden 

om een samenhangend netwerk te creëren. Daarnaast worden de stallingmogelijkheden voor 

de fiets bij overstappunten op het openbaar vervoer uitgebreid.
3
  

 

                                                                 
2
 Landelijk kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. 

3
 Monitor Provinciaal Verkeer en Vervoerplan 2008 
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Het nieuwe Fietsplan 2008 is maart dit jaar door Provinciale Staten vastgesteld met als doel 

een ambitieus fietsprogramma te realiseren in de periode 2008-2016. Concreet betekent dit dat 

er in de eerste vier jaar tot 2012 circa 90 fietspaden gerealiseerd moeten worden met een totale 

lengte van 110 km en dat voor de periode vanaf 2012 de voorbereiding gaat starten van nog 

eens circa 90 fietspaden (de aanleg van een gemiddeld fietspad neemt 4 á 5 jaar in beslag). 

Een deel van de nieuwe fietspadprojecten uit het Fietsplan 2008 (circa 40 projecten) is 

inmiddels al van start gegaan en gealloceerd in dit MPI. In het MPI zijn geen plannen 

opgenomen om fietspaden binnen gemeente Sliedrecht aan te leggen.
4 
 

 

Het Fietsplan 2008 zet, naast een beter fietsnetwerk, in op aandacht voor communicatie en 

gedrag en investeringen in stalling- en overstapfaciliteiten. De provincie heeft in combinatie met 

de Merwede-LingeLijn een plan gemaakt om de stallingcapaciteit bij de bestaande stations uit 

te breiden. De Merwede-LingeLijn rijdt tussen Dordrecht en Geldermalsen. De provincie heeft 

zich ten doel gesteld om een kwalitatief hoogwaardige en sociaal veilige openbaar 

vervoersverbinding per spoor te maken. De lijn is voor de regio de belangrijkste spil in het totale 

(openbaar) vervoerssysteem. Het doel is om tussen nu en 2018 het reizigersaantal te 

verdubbelen. Er wordt ingezet op betere fietsenstallingen of de fiets gratis mee in de trein.  

 
2.3 Regionaal 

 
2.3.1 Regio 

De gemeente Sliedrecht maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Drechtsteden. 

Hier vallen naast Sliedrecht ook de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 

Papendrecht en Zwijndrecht. Vanuit de Drechtsteden is in 2003 het Mobiliteitsplan 

Drechtsteden opgesteld. Dit plan beschrijft het verkeer- en vervoersbeleid in de regio voor de 

periode tot 2010. Het vormt een strategisch kader voor de ontwikkeling van de mobiliteit en 

bereikbaarheid in de Drechtsteden en is als zodanig sturend in de ruimtelijk-functionele 

ontwikkeling van de Drechtsteden. Daarnaast biedt het kaders en doelstellingen ten aanzien 

van de vervoersrelatie met de omliggende regio's. Momenteel wordt het plan herzien en biedt 

het een doorkijk naar 2020. Sliedrecht is hierbij betrokken om zowel de regionale betrokkenheid 

als de fietsinfrastructuur verdere impulsen te geven. Het Mobiliteitsplan 2020 zal naar 

verwachting in februari 2010 afgerond zijn. 

 

Om mobiliteit en bereikbaarheid beter in te bedden in regionale en lokale planvorming, is een 

regionale visie ontwikkeld voor zowel personen- als goederenvervoer. Vanuit die visie zijn per 

modaliteit deelvisies opgesteld, uitmondend in concrete acties en projecten. Deze deelvisies 

onderscheiden zich wat personenvervoer betreft naar fiets, ov, auto en parkeren.  
 

  
Figuur 2 Het water niet langer als barrière  Figuur 3 De barrière A15 is nog niet geslecht 

 

De motivatie om regionaal meer in te zetten op de fiets, is gelegen in het feit dat de ruimte en 

hinder voor de omgeving beperkingen oplegt aan de groei van de automobiliteit. De auto wordt 

niet afgewezen, maar de fiets vormt veelal een goed alternatief, gelet op de afstanden binnen 

de regio. De fiets voorziet in mobiliteit over korte afstanden en er is een goed functionerend 

                                                                 
4
 Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur 2009-2023 
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netwerk in de regio. De fiets mag (gratis) mee met de waterbus en trein, waardoor het water 

niet langer een barrière is voor de fietser, maar juist een belangrijke drager, die de gemeenten 

in de regio met elkaar verbindt. 

 

Vanuit de regio wordt aangedrongen op behoud en versterking van het recreatieve en utilitaire 

netwerk. Inmiddels is het fietsknooppuntennetwerk in deze regio gerealiseerd. De fiets moet, 

wat de regio betreft, voorrang krijgen op kruisingen en rotondes en er moeten meer 

comfortabele vrijliggende fietsvoorzieningen komen. De bewegwijzering en de fietsenstallingen 

dienen in de Drechtsteden te worden verbeterd. Na 2012 moet een snelle fietsverbinding met 

Rotterdam worden gerealiseerd.  

 

In het Mobiliteitsplan Drechtsteden wordt de Waterbus ook wel de ontbrekende schakel in het 

fietsnetwerk genoemd. Een benaming die zonder meer recht doet aan het voordeel dat op de 

Waterbus de fiets mee kan. Op die manier worden inderdaad fietsverbindingen via de waterweg 

kortgesloten en ontstaat een sluitend netwerk. Dat de fiets (gratis) mee mag op de Waterbus, 

heeft als bijkomend voordeel, dat de reiziger met de fiets verzekerd is van voor- en natransport. 

Vaak is dit een knelpunt. Menig reiziger besluit om geen gebruik van het openbaar vervoer te 

maken wanneer de halte op te grote loopafstand van vertrekpunt en/of bestemming gelegen is. 

 
2.3.2 Buurgemeenten 

In aanvulling op de ontwikkelingen uit het Mobiliteitsplan Drechtsteden, kan nog worden 

vermeld dat medio 2009 wordt gestart met het ontwikkelen van een Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoerplan (GVVP) voor Papendrecht. Deze kadernota bevat het integrale verkeers- en 

vervoerbeleid voor de komende jaren. De nota wordt ter besluitvorming aangeboden aan de 

gemeenteraad. Na vaststelling van het GVVP is het de bedoeling dat in 2010 verschillende 

deelplannen worden uitgewerkt zoals het fietsbeleid en het bereikbaarheidsplan (VCP).  

 
2.4 Gemeentelijk  
2.4.1 Verkeerscirculatieplan 

Het fietsverkeer heeft in het VCP 2001 ruime aandacht gekregen. Het VCP 2005 gaat op deze 

weg verder. Zowel bij de bespreking van hoofdwegenstructuur, bij het hoofdstuk over 

fietsverkeer, als bij de bespreking van het flankerend beleid is de positie van de fietser 

nadrukkelijk aan de orde. Het fietsnetwerk uit het VCP 2005, vormt ook voor dit plan de basis.  

 

In het VCP 2005 is vastgesteld dat ook op nieuw aan te leggen rotondes de fietser buiten de 

voorrang zal worden gehouden. In het kader van het nieuw op te stellen gemeentelijk 

verkeersbeleidsplan zal dit aspect nader worden onderzocht en zullen hierover mogelijk nieuwe 

aanbevelingen worden gedaan. Daarnaast wordt in het VCP 2005 voor solitaire fietsoversteken 

over gebiedsontsluitingswegen (50 km/h-wegen) aanbevolen de fietser geen voorrang te geven 

omdat deze wegen in de praktijk voorrangswegen zijn, waaraan zijstraten ondergeschikt zijn.  

 

  
Figuur 4 Tiendweg, een solitaire fietsroute   Figuur 5 Duidelijk vormgegeven fietspad 
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2.4.2 Gezondheid Effect Screening (GES) 

In 2007 heeft de GGD Zuid-Holland Zuid in opdracht van de gemeente Sliedrecht een 

Gezondheid Effect Screening (GES) uitgevoerd. Het doel van het GES-rapport is om inzicht te 

geven in de milieugezondheidskundige situatie van de Sliedrecht. Daarmee wordt de 

mogelijkheid gegeven in de uitwerking van nieuwbouw- en herstructureringsplannen en 

verkeerscirculatieplannen rekening te houden met de invloed van milieubelasting op de 

gezondheid.  

 

Volgens een vastgestelde methodiek is de invloed onderzocht van bronnen als de A15, lokale 

wegen, spoorlijnen, de Beneden Merwede, bedrijventerreinen en enkele solitaire bedrijven op 

de luchtkwaliteit en de bodemkwaliteit en is onderzocht in hoeverre deze bronnen bijdragen aan 

geurhinder, geluidhinder of aan afnemende externe veiligheid. 

 

De gebiedsontsluitingswegen (50 km/u) scoren slecht in het GES. Een gelijkmatiger 

verspreiding van het verkeer over het wegennet zou de situatie mogelijk kunnen verbeteren, 

maar het verkeersbeleid in Sliedrecht is er, conform het landelijk beleid, juist op gericht om in 

woongebieden (erftoegangswegen) de hoeveelheid verkeersbewegingen te beperken en het 

doorgaande verkeer te concentreren op de gebiedsontsluitingswegen.  

 

Goede fietsroutes kunnen echter ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de 

luchtkwaliteit. Door korte fietsroutes tussen wijken onderling te realiseren ontstaat een 

aaneenschakeling van fietsverbindingen die parallel lopen aan de gebiedsontsluitingswegen. 

Fietsen wordt daardoor aantrekkelijker en door de afname van autogebruik neemt ook de 

luchtvervuiling af. Daarnaast zijn fietsers door de extra verbindingen minder afhankelijk van de 

fietsvoorzieningen langs de gebiedsontsluitingswegen en fietsen ze in verhouding vaker in 

schonere lucht.  
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3 Inventarisatie 

3.1 Inleiding 

Het doel van dit Fietsbeleidsplan is het opstellen van een samenhangend maatregelenpakket 

om het fietsgebruik van en naar Sliedrecht en binnen Sliedrecht te stimuleren en te faciliteren 

zodat er een toename ontstaat van de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit binnen de 

gemeente en een toename van de gezondheid en het leefgenot van haar inwoners. Voordat 

een maatregelenpakket kan worden opgesteld, dient duidelijk te worden wat de huidige situatie 

is ten aanzien van de positie van de fietsers en welke ontwikkelingen al gaande zijn. 
 
3.2 Wegcategorisering 

De wegcategorie, de verkeersintensiteit en de mate van de aanwezigheid van vrachtverkeer en 

fietsverkeer bepalen vaak welke fietsvoorzieningen op of langs een betreffende weg gewenst of 

vereist zijn. In figuur 6 is de wegcategorisering van gemeente Sliedrecht weergegeven. Omdat 

erftoegangswegen II in principe zodanig ingericht moeten zijn dat fietsers en gemotoriseerd 

verkeer gebruik maken van dezelfde ruimte, zijn wegen in deze categorie niet weergegeven.  

 

Sliedrecht kent twee aansluitingen op RW A15. De belangrijkste gebiedsontsluitingswegen door 

Sliedrecht lopen parallel aan RW A15. Ten noorden van de rijksweg wordt de ontsluitingsroute 

gevormd door de Parallelweg en Sportlaan en ten zuiden wordt de belangrijkste ring gevormd 

door de Rivierdijk, Thorbeckelaan, Deltalaan, Craijenstein en Parallelweg. De Merwedestraat en 

Stationsweg vormen de belangrijkste noordzuid-ader door Sliedrecht. Deze ader is voor veel 

verkeer de kortste verbinding tussen het deel van Sliedrecht ten noorden en dat ten zuiden van 

RW A15 en een belangrijke route naar het centrum en de havens. De erftoegangswegen I 

kunnen worden beschouwd als de meer rustige wijkontsluitingswegen. 

 

 
Figuur 6 Wegcategorisering Sliedrecht 

Legenda: 
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3.3 Bestaand fietsnetwerk 
3.3.1 Fietsbestemmingen 

De kwaliteit van het fietsnetwerk en van de fietsvoorzieningen kan alleen worden gewaardeerd 

wanneer het aansluit bij de behoefte van de fietsers. Die behoefte is in figuur 7 op de meest 

eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt door de belangrijkste en meest fietsaantrekkende 

voorzieningen in kaart te brengen. De voorzieningen zijn terug te voeren op veel voorkomende 

reismotieven: van en naar het werk, school, dienstverlenende of zorginstantie, winkelen, 

sporten, van en naar een religieus gebouw of recreëren. 

 

 
Figuur 7 Fietsaantrekkende voorzieningen 

 
3.3.2 Fietsnetwerk 

Het bestaande fietsnetwerk wordt gevormd door bestaande vrijliggende en solitaire fietspaden, 

fietsstroken en fietssuggestiestroken. In figuur 8 zijn deze voorzieningen weergegeven. 

 

 
Figuur 8 Vormgeving fietsnetwerk 2009 
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3.3.3 Fietsroutenetwerk Drechtsteden – Alblasserwaard - Vijfherenlanden 

Het fietsroutenetwerk in Zuid-Holland Zuid is circa 325 km lang. De Alblasserwaard is hier een 

groot onderdeel van. De basis van de bewegwijzering vormen de knooppunten waarmee 

fietsers zelf hun route kunnen samenstellen. Van punt tot punt worden fietsers in beide 

richtingen begeleid met duidelijke groenwitte borden met daarop de nummers van de 

knooppunten. Onderweg staan overzichtspanelen met een overzichtskaart en recreatieve 

informatie, zodat het mogelijk is om onderweg de route aan te passen.  

 

Een deel van het fietsroutenetwerk loopt door de gemeente Sliedrecht (zie figuur 9). Het betreft 

de volledige afstand tussen de knooppunten 78 en 79 en een gedeelte van de route tussen de 

knooppunten 79 en 99. Door het relatief smalle wegprofiel van de Rivierdijk en Molendijk, in 

combinatie met de geparkeerde voertuigen op de rijbaan, wordt een deel van deze route niet 

als optimaal ervaren. De fietser heeft op deze gedeelten geen eigen plaats op de weg. 

 

 
Figuur 9 Deel fietsroutenetwerk Drechtsteden – Alblasserwaard - Vijfherenlanden 

 
3.4 Toekomstige ontwikkelingen 
3.4.1 Ruimtelijke ontwikkelingen 

Hieronder worden de ruimtelijke ontwikkelingen en voornemens vermeld die relatief grote 

gevolgen hebben op het fietsgebruik of op de fietsstromen. 

 

Baanhoek-West Baanhoek West is een VINEX-locatie waar de komende jaren een 

belangrijk gedeelte van de woningbouw van Sliedrecht zal plaatsvinden. 

Naast de ca. 950 woningen die gepland zijn, zal er ook plaats zijn voor 

basisscholen, kinderopvang, een speelplaats, een sportzaal, een 

kerkgebouw, een gezondheidscentrum en een klein bedrijventerrein. 

 

Burg. Winklerplein De gemeente Sliedrecht wil het Burgemeester Winklerplein 

herontwikkelen tot een aantrekkelijk winkel- en woonplein. De 

belangrijkste redenen hiervoor zijn de verouderde staat van het 

winkelcentrum, de uitstraling en de beperkte individuele en collectieve 

presentatiemogelijkheden. De gesignaleerde problemen vragen om een 

grondige opknapbeurt van het winkelcentrum en daarom heeft de 

gemeente besloten over te gaan tot een complete herontwikkeling van 

het Burgemeester Winklerplein. Bij de planvorming dient niet 

zondermeer van de bestaande infrastructuur te worden uitgegaan. Een 

herontwikkeling kan een goede aanleiding zijn om ook de infrastructuur 

in de directe omgeving te verbeteren. 
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Merwede-Lingelijn De Merwede-Lingelijn wordt een kwalitatief hoogwaardige en sociaal 

veilige openbaar vervoerverbinding per spoor tussen Dordrecht en 

Geldermalsen. De lijn is voor de regio de belangrijkste spil in het totale 

(openbaar) vervoersysteem en wordt de ruggengraat voor de ruimtelijke 

ontwikkelingen. In Baanhoek-West komt een NS-station voor deze lijn. 

De lijn wordt aantrekkelijk voor gebruik als fietsers op een veilige wijze 

de stations kunnen bereiken en hun fiets kunnen stallen. 

 

Watertorenterrein Het oude watertorenterrein aan de Rivierdijk wordt een woonwijk met  

ongeveer 200 luxe woningen. De oude waterloop van de Gantel wordt 

deels weer in ere hersteld. Zo ontstaat een eiland dat via drie bruggen 

met het vasteland verbonden wordt. Fietsers die richting deze wijk 

willen, zullen de drukke Rivierdijk moeten oversteken. Er dient in het 

plan veel aandacht te worden besteed aan de locatie en de vormgeving 

van de fietsoversteken. 

 

Sportvelden Binnen de gemeente wordt overwogen om diverse buitensportlocaties 

uit te plaatsen naar het gebied ten noorden van de spoorweg zodat er 

mogelijkheden ontstaan voor inbreiding met woonlocaties binnen de 

kern van Sliedrecht. Uitplaatsing leidt er toe dat de sportvoorzieningen 

verder van de meeste bewoners komen te liggen waardoor de 

fietsafstand toeneemt. Daarnaast krijgen fietsers te maken met meer 

fietsbarrières en drukke fietsoversteken, tenzij hier met de planvorming 

rekening mee wordt gehouden. 

 

Griendencollege De gemeente Sliedrecht en het Griendencollege hebben 

overeenstemming bereikt over de uitbreiding van het Griendencollege. 

Deze uitbreiding zal gecombineerd worden met een vernieuwing in de 

onderwijsstructuur en een uitbreiding van het bouwprogramma met 20 

zorgwoningen en 600 m²  vloeroppervlak welke verhuurd wordt aan 

winkels en bedrijven. De uitbreiding van het Griendencollege leidt tot 

grotere fietsstromen, vooral langs de Thorbeckelaan. 

 

Ontsluiting Het Plaatje De gemeente wil een extra ontsluiting realiseren voor bedrijventerrein 

Het Plaatje door de Waterkerende Dijk aan te sluiten op de Deltalaan. 

De Molendijk wordt hierdoor ontlast en aantrekkelijker voor fietsverkeer. 

 
3.4.2 Ontwikkelingen fietsnetwerk 

Naast de ruimtelijke ontwikkelingen zijn er ook ontwikkelingen die tot doel hebben het 

verbeteren van het fietsnetwerk. 

 

Baanhoek-West Sinds 6 juli 2009 is de nieuwe verbinding “De Ouverture” tussen 

Papendrecht en Sliedrecht open. Het fietspad tussen Baanhoek en de 

fietsbrug over de A15 (Oostpad) is onlangs verlegd in verband met de 

realisatie van een geluidscherm langs de A15. 

 

Craijenstein In de wijk Craijenstein wordt groot onderhoud aan de wegen uitgevoerd. 

Bij het herstraten zal een herkenbare fietsroute in oostwestrichting door 

de wijk worden aangelegd welke aansluit op de bestaande fietspaden. 

Voor fietsers wordt de omrijdafstand naar de andere wijken daardoor 

verkleind en fietsers hoeven minder vaak gebruik te maken van een 

route via de weg Craijenstein. Dit is in lijn met het GES.  

 

Waterbushalte De Waterbus wordt gezien als een ontbrekende schakel in het 

(fiets)netwerk. Om de Waterbus aantrekkelijker te maken voor het 

westelijke gedeelte van de woonkern van Sliedrecht, worden 

mogelijkheden onderzocht voor een Waterbushalte ter hoogte van 

Baanhoek. 
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3.5 Objectieve verkeersveiligheid 
3.5.1 Ontwikkeling verkeersslachtoffers algemeen 

In het VCP 2005 zijn de ongevallencijfers tot het jaar 2003 geanalyseerd. Hieruit bleek dat de 

taakstelling om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers en ziekenhuisgewonden in 2000 met 

25% te reduceren ten opzichte van het jaar 1986 was gehaald. In tabel 3-1 zijn zowel het aantal 

ongevallen als slachtoffers per jaar weergegeven. Ongevallen met uitsluitend materiële schade 

(UMS) levert vanzelfsprekend geen slachtoffers op en bij sommige ongevallen zijn meerdere 

slachtoffers te betreuren. Het aantal ongevallen blijkt in 2008 met bijna 50% afgenomen ten 

opzichte van 2004. Het aantal slachtoffers is in deze periode met ongeveer 40% gedaald.  
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2004 1 7 28 247 283 1 7 29 37 

2005 0 9 15 154 178 0 9 20 29 

2006 2 8 17 157 184 2 8 21 31 

2007 1 10 16 140 167 1 15 18 34 

2008 0 4 13 134 151 0 7 14 21 

 totaal 4 38 89 832 963 4 46 102 152 

Tabel 3-1 Ontwikkeling verkeersongevallen en -slachtoffers 

 
3.5.2 Ontwikkeling verkeersslachtoffers onder fietsers 

In figuur 10 is de ontwikkeling weergegeven van de geregistreerde verkeersslachtoffers onder 

fietsers in de periode 2004-2008. Het totale aantal slachtoffers blijft de laatste jaren steken op 

gemiddeld 10 per jaar. Het aantal overige gewonden neemt licht af, maar dit wordt helaas 

gecompenseerd door enkele dodelijke ongevallen. Het gelijk blijven van het aantal 

fietsongevallen in past binnen de landelijke trend. Landelijk gezien vormen de dodelijke 

fietsongevallen ongeveer een kwart van alle dodelijke slachtoffers. In Sliedrecht is dit de helft.  
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Figuur 10 Verkeersslachtoffers onder fietsers naar jaar en afloop 
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Veruit de meeste ongevallen vinden plaats op het gemeentelijke wegennet (zie tabel 3-2). Dit 

geldt ook voor de ongevallen waarbij een of meerdere fietsers zijn betrokken. Driekwart van de 

ongevallen met fietsers vindt plaats op wegen die in beheer van de gemeente zijn. De overige 

ongevallen hebben vooral plaatsgevonden op wegen van het Waterschap Rivierenland.  

 

wegbeheerder ongevallen totaal ongevallen met fietsers 
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Gemeente Sliedrecht 4 28 63 476 571 2 12 23 29 66 

Het Rijk 0 5 13 278 296 0 0 0 0 0 

Waterschap Rivierenland 0 5 12 66 83 0 4 6 9 19 

Provincie Zuid-Holland 0 0 0 9 9 0 0 0 2 2 

totaal 4 38 88 829 959 2 16 29 40 87 

 Tabel 3-2 Ongevallen naar wegbeheerder 2004-2008 

 

Naast de dodelijke ongevallen, valt nog een ongeval in het bijzonder op in de voorgaande tabel. 

Op het kruispunt Thorbeckelaan – Prof. Kamerlingh Onneslaan vond een ongeval plaats met 4 

ziekenhuisgewonden. In Het Kompas verscheen hierover de dag erna het onderstaande artikel. 

 
 

Fietsend gezin gewond bij verkeersongeval 
 

zaterdag 7 juni 2008 12:52 

SLIEDRECHT – Een fietsend gezin uit Sliedrecht is vrijdagavond aangereden door een automobilist die uit moest 

wijken voor een tegenligger. De vier leden van de familie zijn met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. 

 

Het ongeval vond vrijdagavond rond 20.30 uur plaats op de Thorbeckelaan. Twee personenauto's kwamen op de 

kruising van de Prof. Kamerlingh Onneslaan en de Thorbeckelaan met elkaar in botsing. Bij de uitwijkmanoeuvre 

van de ene bestuurder werd een gezin, twee fietsers met bijrijders, van achteren aangereden. De vader (42) met 

zijn zesjarige zoontje en de moeder (41) met haar negenjarige dochter raakten hierbij gewond. Voor zover bekend 

liep de vader bij het ongeval een hoofdwond en schaafwonden op, het jongetje een zware hersenschudding en een 

beenfractuur. De vrouw liep een hersenschudding en beenletsel op, het meisje een schaafwond aan haar been. Het 

gezin is naar het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gebracht.  

 

Bij het aanrijden van het gezin werd eveneens een lantaarnpaal en hekwerk omver gereden. De beide bestuurders 

van de personenauto's raakten bij het ongeval niet gewond. Omstanders die getuige zijn geweest van het ongeval 

kregen Slachtofferhulp aangeboden. De Regionale Verkeersondersteuning deed (sporen)onderzoek en onderzoekt 

de toedracht van het incident. De beide personenauto's zijn door de politie meegenomen en worden onderzocht. 

 

 

Uit de ongevallenanalyse komen geen locaties naar voren waarop het aantal letselongevallen 

een duidelijk patroon weergeeft van onveiligheid. Het aantal letselongevallen per locatie 

bedraagt in de meeste gevallen minder dan 1 ongeval per twee jaar. Dit aantal geeft geen 

aanleiding tot het treffen van maatregelen. 
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3.6 Subjectieve verkeersveiligheid 

Behalve objectieve verkeersveiligheid is ook de subjectieve verkeersveiligheid bekeken door de 

gemeente en in overleg met diverse belangenorganisaties. De meest genoemde knelpunten zijn 

in tabel 3-3 weergegeven. 

 

 Locatie Knelpunt 

1 Rivierdijk, Molendijk, Baanhoek Op de smalle dijkwegen langs de Merwede ontbreken goed gedimensioneerde 

fietsvoorzieningen. Daarnaast moeten fietsers vaak uitwijken voor 

geparkeerde voertuigen en voor lijnbussen en vrachtverkeer. 

2 Stationsweg De Stationsweg heeft een smal profiel waardoor fietsers geen eigen plaats op 

de weg hebben terwijl de Stationsweg de belangrijkste verbinding is tussen het 

gebied ten noorden en dat ten zuiden van RW  A15. Als alternatief is een  

route achterlangs aanwezig, echter deze is niet goed herkenbaar.  

3 Tiendweg Brommers en voetgangers leiden regelmatig tot bijna-ongevallen. 

4 De HorstValkweg Het laadperron van de supermarkt bevindt zich in een schoolroute naar 

basisscholen.  

Tabel 3-3 Knelpunten uit oogpunt van subjectieve verkeersonveiligheid 

 
3.7 Stallingsvoorzieningen 

Op 7 maart 2007 heeft een inventarisatieronde plaatsgevonden langs fietsparkeervoorzieningen 

in Sliedrecht. Daarbij waren aanwezig een vertegenwoordiger van de politie, twee 

vertegenwoordigers van de Fietsersbond Sliedrecht en twee vertegenwoordigers van de 

gemeente Sliedrecht. Destijds werd geconcludeerd dat de fietsparkeergelegenheid in Sliedrecht 

zowel kwalitatief als kwantitatief te kort schoot. Dit gold voor woon-, winkel- en recreatieve 

gebieden. In Sliedrecht stonden nog veel oude modellen stallingen waar nauwelijks gebruik van 

werd gemaakt (zie figuur 11). De stallingen bij het NS station (zie figuur 12) waren destijds de 

enige in Sliedrecht die voldoende steun geven, waar eenvoudig een tweede slot aan is te 

bevestigen en waar goed gebruik van werd gemaakt.  

 

  
Figuur 11 Oude stallingen bij het zwembad   Figuur 12 Nieuwe stallingen bij het NS Station 

  

De Fietsersbond stelde de gemeente na de inventarisatieronde voor om middels een 

uitgebreid(er) onderzoek te achterhalen welke stallingen verbeterd kunnen worden, om 

voortaan stallingen toe te passen met het zogenaamde Fietsparkeur kenmerk (zie hoofdstuk 4 

voor meer uitleg hierover) en om bij nieuwbouwplannen niet alleen autoparkeerplaatsen maar 

ook fietsparkeerplaatsen mee te nemen in de programma’s van eisen.  
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3.8 Fietsbalans  
3.8.1 Fietsbalansscore 

In 2001 heeft de Fietsersbond in Sliedrecht een Fietsbalans uitgevoerd. Met behulp van onder 

andere een speciale meetfiets is de kwaliteit van de infrastructuur beoordeeld. De resultaten 

zijn vervolgens vergeleken met gemeenten van vergelijkbare omvang. In figuur 13 is de score 

samengevat in een spinnenweb. 

 

 
Figuur 13 Fietsbalansscore Sliedrecht 2001 

 

In de fietsbalansscore van 2001 wordt bevestigd dat de stedelijke dichtheid van Sliedrecht 

opvallend groot is. Veel bestemmingen liggen op fietsafstand waardoor afstand weinig 

aanleiding geeft om de auto te nemen. Desondanks is de concurrentiepositie ten opzichte van 

de auto niet opvallend hoog waardoor het fietsgebruik wat achterwege blijft. De belangrijkste 

oorzaken hiervoor zijn dat zowel de fiets als de auto een dicht netwerk kennen waardoor de 

directheid voor beide vervoerwijzen nagenoeg even groot is en dat fietsers op teveel locaties 

worden geconfronteerd met het autoverkeer en daarbij geen voorrangsrechten hebben of niet 

ongehinderd kunnen doorrijden.  

 

De verkeersveiligheid, uitgedrukt in een risico per 100 miljoen kilometer, is in Sliedrecht als zeer 

slecht beoordeeld. Gevraagd naar hun tevredenheid, waren de inwoners van Sliedrecht in 2001 

gemiddeld tevreden over alle aspecten.  

 
3.8.2 Aanbevelingen Fietsersbond 

Hieronder zijn de 10 belangrijkste aanbevelingen uit de Fietsbalans 2001 samengevat.  

 

 Aanbeveling 

1 Bij nieuwe ontwikkelingen zorg dragen voor korte verplaatsingsafstanden.  

2 Verbeteren concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto door aanpassing van de verkeersstructuur 

zodat fietsers de kortste en snelste verbindingen krijgen en door een goed fietsparkeerbeleid. 

3 De hinder verminderen en aantrekkelijkheid vergroten door het realiseren van alternatieve routes zodat routes 

langs de gebiedsontsluitingswegen kunnen worden vermeden, door het realiseren van gescheiden infrastructuur 

of door het autoluw maken van belangrijke fietsroutes. 

4 Het consequent uitvoeren van de principes van Duurzaam Veilig ter verbetering van de verkeersveiligheid. 

5 Het uitvoeren van een black-spotanalyse voor het stellen van prioriteiten voor de uitvoering van 

verkeersveiligheidsmaatregelen. 

6 Inrichten van ontbrekende schakels met fietsdoorsteken, bruggen en tunnels om de omrijdfactor te verminderen. 

7 Klinker- en tegelverhardingen vervangen door asfaltverharding. 

8 Meetbare en kwantitatieve doelstellingen opnemen in de nota’s en plannen zodat beleid toetsbaar wordt. 

9 Fietsbeleid integreren in het totale gemeentelijke beleid en in het verkeers- en vervoersbeleid in het bijzonder. 

10 Een gedegen stallingenbeleid met daarin aandacht voor bewaakt en onbewaakt stallen en voor diefstalpreventie. 

Tabel 3-4 Aanbeveling uit de Fietsbalans 2001 
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4 Visie 

4.1 Doelstellingen 
4.1.1 Kerndoelstelling 

Het doel van dit Fietsbeleidsplan is het opstellen van een samenhangend maatregelenpakket 

om het fietsgebruik van en naar Sliedrecht en binnen Sliedrecht te stimuleren en te faciliteren 

zodat er een toename ontstaat van de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit binnen de 

gemeente en een toename van de gezondheid en het leefgenot van haar inwoners.  

 
4.1.2 Subdoelstellingen 

Om de kerndoelstelling te halen zal aandacht moeten worden gegeven aan diverse aspecten 

van het fietsverkeer. Deze zijn benoemd in de onderstaande subdoelstellingen.  

• Het fietsnetwerk dient volledig en sluitend te zijn, alle deelgebieden van de kern afdoende 
te ontsluiten en bestaan uit primaire (hoogste kwaliteit), secundaire en recreatieve routes. 

• Alle belangrijke herkomsten en bestemmingen (OV, scholen, winkelcentra en sportlocaties) 
binnen de kern Sliedrecht liggen binnen 500 meter van het fietsnetwerk. De omrijdafstand 
is tussen herkomst en bestemming in 2015 kleiner geworden. 

• De fietsroutes zijn aantrekkelijk qua vormgeving en ruimtelijke inpassing, wat ook geldt voor 
de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. 

• De doorstroming voor de fiets dient gewaarborgd te zijn en de kwaliteit van de verharding 
moet aan de normale eisen voldoen. 

• Er vindt frequent inspectie plaats van fietspaden en het onderhoud geeft zo min mogelijk 
overlast voor de fietsers. 

• Bij alle fietsaantrekkende locaties zijn voldoende stallingfaciliteiten aanwezig, in het 
bijzonder in het centrum en bij de OV-locaties. 

• De gemeente Sliedrecht draagt actief bij aan het positieve imago van de fiets en de 
verkeerseducatie. 

 

De uitwerking van deze subdoelstellingen vindt plaats in de rest van dit hoofdstuk. 

 
4.2 Opbouw fietsnetwerk 

De gemeente Sliedrecht wil de fietsers een volledig netwerk van veilige fietsvoorzieningen 

bieden. Het fietsnetwerk zoals weergegeven in het VCP 2005 dient als basis voor dit 

fietsbeleidsplan maar in deze actualisatie wordt het netwerk onderverdeeld naar een landelijk 

veel gebruikte indeling van utilitaire en recreatieve fietsroutes. Onder utilitaire routes worden de 

drukke routes verstaan die door veel mensen vrijwel dagelijks wordt gebruikt om van en naar 

school, werk of de winkelgebieden te rijden. Binnen de utilitaire routes wordt onderscheid 

gemaakt in de typen primaire en secundaire routes. De recreatieve fietsroutes kennen geen 

nader onderscheid.  

 
4.2.1 Primaire routes 

Met primaire routes worden de herkomsten en bestemmingen op hoofdniveau verbonden. Dit is 

vergelijkbaar met de wegcategorie gebiedsontsluitingsweg in het kader van Duurzaam Veilig 

met dien verstande dat fietsers, eerder dan automobilisten, geneigd zijn om de kortste routes te 

zoeken. Het is dus van groot belang te zorgen dat de primaire routes zoveel mogelijk 

samenvallen met of veel aantrekkelijker worden dan de inmiddels vertrouwde routes. Het 

primaire fietsnetwerk moet kwalitatief hoogwaardig zijn ingericht met een hoge ontwerpsnelheid 

zodat het er sprake is van een minimaal oponthoud en rijtijdverlies. De primaire fietsroute 

bestaat minimaal uit fietsstroken maar bij voorkeur uit een vrijliggend fietspad.  
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Om de kans op verkeersongevallen te minimaliseren, dienen fietsers conform de aanbevelingen 

Duurzaam Veilig geweerd te worden van gebiedsontsluitingswegen en andere intensief bereden 

wegen. Het kenmerk van dergelijke wegen is dat automobilisten zich op deze wegen 

verzamelen vanuit de wijken en het omliggende hoofdwegennet. De verkeersintensiteiten zijn 

vaak hoog en naast personenauto’s bevinden zich op deze wegen vrachtverkeer en bussen. 

Dodehoeksituaties, langere remwegen en een drukker verkeersbeeld leiden er toe dat fietsers 

eenvoudiger over het hoofd worden gezien dan op erftoegangswegen. Het effect van een 

aanrijding tussen een fietser en een automobilist is op een gebiedsontsluitingsweg dan ook veel 

groter dan op een erftoegangsweg. Vrijliggende fietspaden, een parallelle erftoegangsweg of 

een alternatieve route moeten de fietser de nodige veiligheid bieden. 

 
4.2.2 Secundaire routes 

Het primaire fietsnetwerk wordt aangevuld met secundaire routes op wijkniveau. Deze routes 

liggen vaak in de buurt van of vallen samen met de zogenaamde erftoegangswegen. De nadruk 

ligt bij deze wegen meer op het verblijven dan op het ontsluiten. Via de secundaire routes wordt 

vanuit de feitelijke herkomst en bestemming aangesloten op primaire routes. Omdat het vele 

parkeren op erftoegangswegen kan leiden tot onoverzichtelijke situaties, zijn in de wijken soms 

solitaire fietsvoorzieningen gewenst. Rond veel bestemmingen kan de omgeving zodanig 

worden ingericht dat de nadruk meer ligt op het fietsverkeer dan op het gemotoriseerde verkeer. 

Voorbeelden hiervan zijn wegafsluitingen van autoverkeer, het aanleggen van fietsstraten of het 

aanleggen van een veilige schoolomgeving. 

 
4.2.3 Recreatieve routes 

De recreatieve routes zijn routes tussen de bebouwde omgeving en de omliggende 

natuurgebieden of de routes door Sliedrecht die deel uit maken van het 

fietsknooppuntensysteem In het laatste geval kunnen de recreatieve routes samenvallen met 

primaire of secundaire routes. Recreatieve routes bestaan bij voorkeur uit solitaire fietspaden. 

Indien deze paden ontbreken, dan zijn vrijliggende fietspaden langs gebiedsontsluitingswegen 

en drukke erftoegangswegen (type 1) gewenst. Op de meer rustige erftoegangswegen zijn 

specifieke voorzieningen voor fietsers op dit netwerk alleen in bijzondere gevallen nodig, 

bijvoorbeeld in het geval van potentieel onveilige situaties als solitaire fietsoversteken, 

kruispunten of onoverzichtelijke uitritten. 

 
4.3 Kwaliteitseisen fietsnetwerk 
4.3.1 Samenhang 

Een samenhangende fietsinfrastructuur verbindt alle herkomstlocaties en bestemmingen van 

fietsers in een logisch gestructureerd netwerk. De maaswijdte voor het netwerk ligt rond de 250 

tot 350 m. De fietsinfrastructuur bestaat voornamelijk uit vrijliggende fietspaden, maar in het 

netwerk zijn nog veel ontbrekende schakels. Indien blijkt dat het uit technisch of ruimtelijk 

oogpunt niet mogelijk is om ter hoogte van deze onderbrekingen eveneens een vrijliggende 

fietsverbinding aan te leggen, dan zal worden onderzocht of rustige erftoegangswegen in de 

nabije omgeving kunnen dienen als alternatieve route. Straten waar de fietsintensiteit hoger ligt 

dan die van motorvoertuigen kunnen wellicht in de toekomst als fietsstraat worden ingericht. Dit 

hangt echter af van veel factoren en dient daarom nader onderzocht te worden. 

 

De wegen, paden en parkeervoorzieningen behorend bij het netwerk moeten eenvoudig te 

vinden zijn. Een volledige op het netwerk toegespitste bewegwijzering is daarvoor noodzakelijk 

evenals een weergave van het netwerk op een aantal plattegronden op locaties welke door 

fietsers van buiten Sliedrecht vaak worden gepasseerd. Het netwerk dient op korte afstand van 

drukke bestemmingen te lopen en de parkeervoorzieningen moeten vervolgens op korte 

afstand van het netwerk zijn aangebracht.  

 
4.3.2 Directheid 

De fietsinfrastructuur biedt de fietser een route tussen herkomst en bestemming waarbij de 

omrijdafstand en het wachttijdverlies wordt geminimaliseerd en de afwikkelingssnelheid zo hoog 

mogelijk is. De omrijdafstand tussen herkomst en bestemming mag in 2015 niet meer bedragen 

dan 1,25 maal de afstand hemelsbreed tussen de punten. Ter vergelijking, de omrijdfactor 

bedraagt in veel gevallen 1,50 voor automobilisten. De afwikkelingssnelheid op het fietsnetwerk 
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moet minimaal 15 km/u bedragen. Het gemiddelde wachttijdverlies als gevolg van wachten bij 

verkeerslichten en kruisingen mag niet meer bedragen dan 7,5 sec/km. 

 
4.3.3 Aantrekkelijkheid 

De fietser moet het fietsen over het fietsnetwerk ervaren als plezieriger dan het verplaatsen met 

de auto. Een goede vormgeving en ruimtelijke inpassing evenals goede stallingen kunnen sterk 

bijdragen aan een verhoging van de sociale veiligheid. Zo moeten fietspaden en 

parkeervoorzieningen zoveel mogelijk in het zicht van bebouwing liggen en er mag geen sprake 

zijn van veelvuldig dichte begroeiing aan weerszijde van een weg. De fietser mag zich als 

gevolg van de vormgeving niet bedreigd voelen. Het netwerk kan daarnaast aantrekkelijk 

worden gemaakt door gebruik te maken van afwisselende omgevingen. Toch moet en op het 

gebied van bebording en bebakening sprake zijn van uniformiteit zodat de fietser dit niet als 

rommelig en willekeurig ervaart. 

 
4.3.4 Veiligheid 

De fietsinfrastructuur moet zo weinig mogelijk aanleiding geven voor objectieve en subjectieve 

verkeersonveiligheid. Het aantal conflictpunten met autoverkeer moet minimaal zijn. In tabel 4-1 

is aangegeven wat het uitgangspunt is voor fietsers binnen de bebouwde kom bij de diverse 

wegcategorieën in het kader van Duurzaam Veilig. 

 

Wegcategorie Type Vmax Fietsverkeer 

Erftoegangsweg Woonerf 15 km/u Mengen 

 30 km-zone 30 km/u Mengen 

 Drukke 30 km wijkontsluiting 

Belangrijke fietsroute 

30 km/u Fietspad (aan- of vrijliggend) 

Gebiedsontsluitingsweg Rustige GOW 50 km/u Minimaal fietsstrook en bij voorkeur  

fietspad (aan- of vrijliggend) 

 Reguliere GOW 50 km/u Minimaal fietsstrook en bij voorkeur   

fietspad (vrijliggend) 

Tabel 4-1 Voorkeurspositie fietsverkeer binnen de bebouwde kom 

 

Voor alle wegtypen geldt dat solitaire fietsoversteken visueel duidelijk en eenduidig 

vormgegeven dienen te worden. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door oversteken te 

voorzien van goed reflecterende bebording en markering, een (geel) gekleurde deklaag en een 

‘vals’ plateau. Om schijnveiligheid te voorkomen zal bij solitaire fietsoversteken extra 

attentieverhogende maatregelen worden toegepast. Bijvoorbeeld door het onderbreken van het 

fietspad met een andere kleur worden zowel automobilisten als fietser erop geattendeerd dat 

men een conflictpunt nadert. Bij drukke wegen dient de oversteek plaats te kunnen vinden in 

twee fasen. Daarvoor is een middensteunpunt van minimaal 2,50 meter vereist. De automobilist 

die eenmaal een fietsoversteek is gepasseerd, dient de volgende fietsoversteek op enige 

afstand onmiddellijk te herkennen. 

 

Ook de vormgeving van de fietspaden dragen bij aan de veiligheid ervan. Voor de vormgeving 

gaat de gemeente uit van de aanbevelingen die het CROW heeft weergegeven in de ASVV 

2004. In deze leidraad staan aanbevelingen ten aanzien van onder andere maatvoeringen, 

markering, belijning, bochtstralen en oversteekvoorzieningen. De inrichtingseisen die de 

gemeente stelt aan wegen en paden binnen het fietswerk worden in tabel 4-2 weergegeven. 
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 Primair Secundair Recreatief 

Verharding Asfalt Asfalt/tegels Asfalt/schelpen 

Kleur deklaag Rood - - 

1-richting    

Breedte > 2,50 m > 2,00 m > 2,00 m 

Markering Geen Geen Geen 

2-richting    

Breedte > 3,50 m > 3,00 m > 2,50 m 

Markering Ja Nee Nee 

Tabel 4-2 Basisinrichtingseisen fietsinfrastructuur 

 

Gemotiveerd kan worden afgeweken van deze eisen. Enkele redenen om af te wijken van de  

eisen kunnen zijn:  

- de aanwezigheid van kabels en leidingen waardoor het aanbrengen van asfalt niet is 

toegestaan. Dit is afhankelijk van de overeenkomsten tussen de gemeente en de 

kabelbeheerders. In een verordening of convenant kunnen hierover afspraken worden gemaakt. 

Bijvoorbeeld over het soort asfalt of het formaat. Lekken in gasleidingen moeten wel 

opspoorbaar blijven en dat kan niet als het gas niet kan ontsnappen vanwege het asfalt  

erboven. Of over het toepassen van kabelgoten of mantelbuizen. Of over de kostenverdeling bij 

opbreken.  

- de aanwezigheid van een hoofdboomstructuur of watergang waardoor verbreden van een pad 

teveel kosten met zich meebrengt.  

Uit financieel oogpunt dienen aanpassingen aan fietsverbindingen zoveel mogelijk te worden 

opgepakt in combinatie met begrootte werkzaamheden in het kader van regulier of groot 

onderhoud aan wegen of rioleringen. 

 
4.3.5 Comfort 

De fietsinfrastructuur maakt een vlotte, comfortabele doorstroming van het fietsverkeer mogelijk. 

Het wegdek veroorzaakt minimale trillingen en is goed onderhouden en goed berijdbaar. Hoe 

egaler het wegdek, hoe minder steil de hellingen en hoe minder het aantal obstakels en 

oponthoud is (bijvoorbeeld in de vorm van verkeerslichten en oversteeksituaties waar voorrang 

moet worden verleend) hoe comfortabeler het fietsen wordt ervaren. Zo kan de stopkans 

bijvoorbeeld worden beïnvloed door de aanleg van een rotonde, waar de stopkans sterk wordt 

verkleind. Bij het afstellen van verkeerslichteninstallaties kan eveneens rekening worden 

gehouden met de tijd die fietsers nodig hebben voor een traject tussen twee verkeerslichten. 

Ook is fietsdetectie een optie: als een fietser een bepaald detectiepunt passeert, kan het 

verkeerslicht automatisch op groen voor fietsers overschakelen, zodat de fietser zonder te 

stoppen door kan rijden. 

 
4.4 Aansprakelijkheid 
4.4.1 Onderhoud 

Fietsers stellen hoge eisen aan de kwaliteit van fietsvoorzieningen en de gemeente is volgens 

de wegenwet verplicht om de openbare wegen in goede staat te laten verkeren. Dit gegeven 

vormt de basis voor het wegenonderhoud binnen de gemeente. Op alle wegen en paden vindt 

periodiek groot onderhoud plaats. Groot onderhoud houdt in dat een deklaag of zelfs hele 

wegvakken opnieuw worden bestraat. Dit vindt plaats op basis van schadebeelden die bij 

wegeninspecties worden geconstateerd en vooral op basis van kosteneffectiviteit. Kleine 

schades als gevolg van boomwortelopdruk, rioolverzakkingen of wringende voertuigen worden 

meestal tussendoor opgelost. Gelet op de mogelijke aansprakelijkheid zal zo snel als mogelijk 

moeten worden geanticipeerd op meldingen van schades. Indien de schade niet direct 

weggenomen kan worden, en er is sprake van gevaarzetting, dan moet het betreffende stuk of 

wegvak worden afgezet met de gebruikelijke bebakening. 

 
4.4.2 Wegwerkzaamheden 
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Bij wegwerkzaamheden aan de fietspaden dient voldoende aandacht geschonken te worden 

aan alternatieve fietsroutes. Ondanks dat het fietsnetwerk een fijne maaswijdte heeft, kan niet 

worden gegarandeerd dat een alternatieve route aan alle eisen van een volwaardige fietsroute 

voldoet. De route dient echter zodanig te zijn dat het snelheidsverschil met het overige verkeer 

gering is en dat de fietsers voldoende ruimte wordt geboden.  

 
4.4.3 Gladheidbestrijding 

Ten behoeve van de gladheidbestrijding wordt er zout gestrooid volgens een strooischema. Dit 

schema heeft betrekking op drie situaties, die variëren in mate van gladheid. Vanaf optredende 

gladheid worden als eerste de hoofdroutes, busroutes en fietspaden gestrooid. 
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4.5 Stallingsvoorzieningen 

Wanneer er gekeken wordt naar huidige of toekomstige stallinglocaties in Sliedrecht dan geldt 

dat deze dienen te voldoen aan de volgende doelen. Hoe deze doelen zich vertalen naar de 

diverse voorzieningen, is verwoord in de onderstaande subparagrafen. 

 

Doel Omschrijving 

Samenhang 

 

stallingvoorzieningen zijn logisch gesitueerd ten opzichte van het netwerk en afgestemd op 

de ritmotieven. Daarnaast is bij iedere belangrijke bestemming een stallingmogelijkheid. 

Directheid fietsenstallingen moeten direct en zonder oponthoud bereikbaar zijn. 

Aantrekkelijkheid stallingen zijn sociaal veilig en beschermen de fiets tegen diefstal en vernieling. Ze voldoen 

aan het Fietsparkeur. 

Veiligheid 

 

de fietsenstalling is eenvoudig toegankelijk en fietsers worden niet gedwongen moeilijke 

manoeuvres uit te voeren. 

Comfort stallingen zijn bij voorkeur overdekt en bieden bescherming tegen weer en wind. 

Tabel 4-3 Doelen ten aanzien van stallinglocaties 

 
4.5.1 Centrum  

Leefbaarheid in het centrum is onlosmakelijk verbonden met de mate van fietsbereikbaarheid 

en het aanbod van stallingmogelijkheden. Fietsers maken over het algemeen minder lawaai, er 

is geen sprake van uitstoot van schadelijke stoffen en ze nemen minder ruimte in beslag. Het 

moet fietsers dan ook aantrekkelijk worden gemaakt om voor kleine boodschappen of voor het 

winkelen de binnenstad met de fiets te bezoeken. Daarvoor is het noodzakelijk dat de fietser 

dicht bij de winkels kan parkeren. Voorkomen dient te worden dat in de winkelstraten zelf een 

warboel ontstaat van willekeurig gestalde fietsen. Dit komt immers de bereikbaarheid voor de 

voetgangers en in het bijzonder voor rolstoelers en mensen met een rollator of kinderbuggy niet 

ten goede. Gelet op het belang van vooral de mensen die vanwege ouderdom, ziekte of andere 

redenen geen lange afstanden te voet kunnen afleggen, zou elke winkel binnen een straal van 

100 meter een stallingmogelijkheid moeten hebben. Dit is echter zeer moeilijk te realiseren. 

Daarom moet in ieder geval verspreid over het centrum een aantal grote stallingvoorzieningen 

aanwezig zijn. Fietstellingen in het centrum moeten uitwijzen hoeveel stallingen gerealiseerd 

moeten worden. Ten aanzien van de kwaliteit van de stallingen kan in de binnenstad op de 

meeste locaties worden volstaan met niet overdekte stallingen waarbij het eenvoudig is om 

fietsen met een kettingslot aan vast te leggen en die bewezen vandalismebestendig zijn. 

 
4.5.2 Transferpunten OV 
Het openbaar vervoer is geschikt voor jong en oud en wordt gebruikt ten behoeve van het 
bereiken van scholen, werk, winkels en uitgaansvoorzieningen. Het is dan ook een forse 
teleurstelling voor de ov-reiziger wanneer een fiets die wordt gebruikt als voor- of natransport, 
bij terugkeer blijkt te zijn gestolen. (Brom-)fietsers die gebruik maken van de Merwede Lingelijn 
hebben de mogelijkheid om de fiets in de trein mee te nemen.  
Om het fiets- en OV-gebruik te stimuleren moet iedereen die met het openbaar vervoer reist de 
mogelijkheid hebben om zijn fiets te stallen in, en vast te ketenen aan, een 
vandalismebestendig fietsenrek. Het aantal stallingplaatsen per halte dient meer te zijn dan in 
de huidige situatie. Een overcapaciteit van 20% ten opzichte van 2007 zal worden 
aangehouden. Haltes met grotere aantallen reizigers (vanaf 40 fietsstallingplaatsen) dienen 
deels voorzien te worden van overdekte stallingplaatsen. Uit een fietsentelling moet blijken 
welke investeringen dit met zich meebrengt (verantwoording Pro Rail). 
 
4.5.3 Scholen 

Scholen moeten zorg dragen voor voldoende stallingmogelijkheden voor hun leerlingen. 

Meestal bevinden de voorzieningen zich binnen de hekken van de school. Maar ouders die hun 

kinderen van school halen worden niet zelden gevraagd om zich buiten de hekken op te stellen. 

Omdat daar vaak weinig tot geen stallingmogelijkheden aanwezig zijn, worden fietsen vaak 

willekeurig op straat, op trottoirs en in groenstroken geparkeerd. Alle goede bedoelingen ten 

spijt, gaat dit vervolgens ten koste van de verkeersveiligheid en bereikbaar van de school. 

Fietsgebruik zal worden gestimuleerd door zorg te dragen voor goed ingerichte wachtplaatsen 

voor ouders en verzorgers van de leerlingen.  
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Per school zal worden geïnventariseerd in hoeverre er behoefte bestaat aan een duidelijk 

vormgegeven wachtplaats inclusief voldoende fietsenstallingen. Naar verwachting zal het 

resultaat van deze inventarisatieronde zijn dat er enkele tientallen openbare 

fietsenparkeerplaatsen aangebracht moeten worden.  

 
4.5.4 Kwaliteit fietsparkeervoorzieningen 

Omdat de kwaliteit van veel fietsenrekken te wensen over laat, is in 1998 Fietsparkeur 

ingesteld, een soort keurmerk voor fietsparkeervoorzieningen. Fietsparkeur is een set normen 

die de kwaliteit van een fietsenrek garandeert. Fietsenrekken die aan deze norm voldoen, zijn 

herkenbaar aan een sticker met het logo Fietsparkeur. Fietsparkeur is een initiatief van de 

Fietsersbond, in samenwerking met Fipavo, de vereniging van fabrikanten en leveranciers van 

fietsenrekken.  

 

Het Fietsparkeur stelt eisen op de volgende punten: 

� gemak bij het plaatsen van een fiets  

� gemak bij het vastzetten van een fiets  

� kans op letsel bij de gebruiker of de passant  

� kans op schade aan de fiets  

� kraakbestendigheid  

� vandalismebestendigheid  

� duurzaamheid  

� informatie over het systeem 

 

Fietsers zelf vinden de belangrijkste eis aan een fietsenrek dat ze de fiets met een slot ergens 

aan vast kunnen zetten om fietsdiefstal te voorkomen. Voor enkele aspecten zijn geen eisen 

opgesteld, omdat de koper (gemeente) hiervoor eigen keuzes dient te maken. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor ruimtegebruik, vormgeving en prijs. Ook is er vooralsnog geen rekening 

gehouden met bijzondere eisen voor kinderfietsen. Voor fietsparkeersystemen die zijn bedoeld 

voor de toepassing in veilige afgesloten ruimten of in een bewaakte fietsenstalling, gelden 

andere eisen ten aanzien van fietsdiefstalpreventie.  

 
4.6 Gedragsbeïnvloeding 
4.6.1 Verkeerseducatie 

Permanente Verkeerseducatie is, naast infrastructuur en handhaving, de derde pijler van het 

Duurzaam Veilig beleid. Infrastructurele aanpassingen van het wegennet geven feitelijk vorm 

aan het Duurzaam Veilig beleid; educatie en voorlichting helpen weggebruikers deze 

aanpassingen beter begrijpen en/of accepteren. Ongewenst en gevaarlijk verkeersgedrag wordt 

op een daadkrachtige wijze door verkeershandhaving aangepakt. Immers het overgrote deel 

van de verkeersongevallen is het gevolg van menselijk falen.  

 

Permanente Verkeerseducatie heeft tot doel de verkeersdeelnemer gedurende het hele leven 

de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan 

het verkeer. Binnen Permanente Verkeerseducatie worden zes doelgroepen onderscheiden. De 

indeling is gebaseerd op een combinatie van leeftijd en vervoersmodaliteit.  

 

De gemeente is van mening dat kinderen vanaf jonge leeftijd wegwijs moeten worden gemaakt 

in het verkeer. In eerste instantie moeten ouders het goede voorbeeld te geven bij onder andere 

oversteekplaatsen en bij het veranderen van richting. Dit geldt ook voor het gedrag in de auto. 

Eenmaal op de basisschool ontvangen de kinderen vanaf groep één verkeerslessen. Veel 

methodes zijn inmiddels speels opgezet waarbij de kinderen bewust worden gemaakt van de 

gevaren van het verkeer.  

 

In de latere groepen komen de verkeersregels meer centraal te staan met als hoogtepunt het 

theoretische en praktisch verkeersexamen. Aanvullende verkeerslessen moet de kinderen in 

staat stellen om op een goede wijze (evenwicht, remweg) om te gaan met een zwaar beladen 

fiets (boekentas) en met het dode hoekprobleem bij vrachtwagens. Daarnaast dient er op de 

scholen aandacht te zijn voor de algemene staat van de fietsen en vooral voor de verlichting, 

reflectie en remmen.  



Visie 

 

, revisie

Pagina 26 van 27

 

 
De basisscholen zijn primair verantwoordelijk voor de lespakketten en het verkeersonderwijs. 
Omdat de gemeente het aantal verkeersongevallen wil terugdringen, is in de begroting 
structureel een bedrag beschikbaar gesteld voor verkeerseducatie. De uitvoering van de 
projecten ligt in handen van de Regionale Projectgroep en Werkgroep Verkeersveiligheid 
(RPV/RWV). 

 

Jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan, zijn een kwetsbare groep in het verkeer. In de 

voortgezette schoolopleiding wordt aan verkeersonderwijs doorgaans niet veel aandacht 

besteed. Om dit te ondervangen zijn er projecten waarbij daartoe opgeleide instructeurs een 

korte verkeersveiligheidcursus kunnen aanbieden aan de brugklassers van het voortgezet 

onderwijs.  

 
4.6.2 Campagnes 

Door middel van campagnes gericht op fietsverkeer dienen weggebruikers bewust te worden 

gemaakt van de gevaren die het verkeer, al dan niet bewust, met zich kunnen meebrengen. 

Door het aanbrengen van posters in posterframes en het plaatsen van stukjes in de lokale 

krant, zal de gemeente onder andere aandacht schenken aan fietsverlichting. De inmiddels 

bekende wij-gaan-weer-naar-school actie met spandoeken zal worden gecontinueerd. 
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5 Van visie naar uitvoering 

5.1 Inleiding 

Het doel van het fietsplan is het stimuleren en faciliteren van het fietsverkeer door een 

verbetering te bewerkstelligen op de aspecten veiligheid, luchtkwaliteit, gezondheid en 

leefgenot. Deze aspecten spelen allen op lokaal niveau, feitelijk in de directe woon- en 

leefomgeving van de bewoners. Zoals ook in de subdoelstellingen is uitgewerkt, gaat het er om 

dat de inwoners zelf aangesproken worden op hun mobiliteitsgedrag. Dit mobiliteitsgedrag en 

met name de modal shift (van auto naar fiets) kan op twee manieren bereikt worden. Enerzijds 

dient de infrastructuur op orde te zijn (de eerste zes subdoelstellingen) en anderzijds worden de 

bewoners op hun gedrag aangesproken door imagoverbetering van de fiets en 

verkeerseducatie (de laatste subdoelstelling). Uit verschillende onderzoeken in de afgelopen 

jaren is gebleken dat de keuze voor de fiets feitelijk al bij de kapstok wordt gemaakt en dat de 

mogelijkheden in de directe woonomgeving bepalen of de fiets een reëel alternatief is. Als men 

vanaf de herkomst niet goed wegkomt met de fiets, is men als mobilist niet eens bereid om op 

te stappen en de rest van de route ‘te gaan ontdekken’. Maar ook imagoverbetering en educatie 

raken de voordeur. Het aanspreken op gedrag en bewustwording van nut en noodzaak van de 

fiets is het meest effectief in de woon, werk of schoolomgeving. Fietsers zijn, net als 

automobilisten, ook individuele mobilisten. Echter ook voor hen geldt dat zij in hun 

verplaatsingsgedrag aangesproken willen worden op hun persoonlijke voordelen, maar zich bij 

hun keuze laten leiden door wat de groep, waartoe zij behoren (of willen behoren), er van vindt. 

Beide redenen pleiten ervoor om in de woonomgeving te beginnen en gericht groepen aan te 

spreken, in dit geval de bewoners van een wijk of deelgebied van Sliedrecht.  

Om van visie en beleid naar een uitvoeringsprogramma te komen is daarom gekozen voor een 

gebiedsgerichte aanpak. Hierdoor kan rekening worden gehouden met de specifieke 

kenmerken en wensen van elk gebied en haar bewoners/gebruikers. Met betrekking tot de 

imagoverbetering van de fiets, maar ook het stimuleren van het fietsgebruik door het realiseren 

van betere faciliteiten is de gemeente ‘zichtbaar’ aan het werk. De essentie daarbij is dat niet 

alleen kleine knelpunten opgelost worden, maar een heel gebied of route wordt aangepakt. Dit 

maakt dat de fiets (vooral in de directe woonomgeving waar de keuze voor de vervoerwijze 

gemaakt wordt) ineens een heel stuk aantrekkelijker wordt. Het utilitair fietsnetwerk en de 

recreatieve routes, zoals eerder beschreven, is gebiedsoverschrijdend en vormt de verbindende 

schakel tussen en de ontsluitende schakel voor de gebieden en is in zijn totaliteit het 

gemeentelijke hoofdfietsnetwerk. 

De gemeente Sliedrecht is ingedeeld in vier gebieden, overeenkomend met de gemeentelijke 

wijkindeling. Vergelijking van de knelpunten met deze wijkindeling laat zien dat voor alle 

knelpunten, oplossingen in de vorm van samenhangende pakketten van maatregelen gemaakt 

kunnen worden die per wijk besproken kunnen worden met het betreffende wijkplatform. 

Vanwege de specifieke kenmerken is het gebied ten noorden van RW A15 als een apart gebied 

beschouwd. Tevens is rekening gehouden met de mogelijkheid om de knelpunten binnen een 

gebied zoveel mogelijk gezamenlijk op te lossen.  

 

De vier deelgebieden zijn (zie figuur 1; wijkindeling Sliedrecht): 
A - Sliedrecht Oost 

B - Sliedrecht Centrum (en Kerkerak) 

C - Sliedrecht West 

D - Sliedrecht Noord   

(Nijverwaard, Stationspark, Noordoost Kwadrant en Buitengebied 
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Figuur 14 Wijkindeling Sliedrecht (bron: website gemeente Sliedrecht) 

 

Om te komen tot een uitvoeringsprogramma wordt in de gebiedsgerichte aanpak eerst gekeken 

naar de specifieke kenmerken en de toekomstige ontwikkelingen van het gebied. Vervolgens is 

een wensbeeld geformuleerd op basis van het beleid, de algemene visie, de wensen uit de 

klankbordgroep en de wensen van de gemeente. Om uiteindelijk tot maatregelen te komen 

worden alle geïnventariseerde knelpunten getoetst aan dit wensbeeld. Daarbij is aangegeven of 

het oplossen van het knelpunt wel of geen prioriteit heeft. De primaire en secundaire fietsroutes 

hebben prioriteit boven de overige routes. De knelpunten die wel prioriteit hebben zijn zoveel 

mogelijk vertaald in projecten.  

Soms zijn de knelpunten en maatregelen gebiedsoverstijgend, zoals de inrichting van utilitaire 

of recreatieve fietsroutes of aan fietsbewegwijzering. Knelpunten die nadrukkelijk in meerdere 

gebieden liggen, komen in het uitvoeringsprogramma terug in de categorie Algemeen. Kleinere 

knelpunten worden toegeschreven aan het gebied waarin het zwaartepunt van het knelpunt ligt. 

De knelpunten die worden getoetst bestaan uit: 

- de knelpunten uit de bijeenkomst van de klankbordgroep; 

- de verkeersveiligheidsanalyse (zie hoofdstuk …) 

- de visuele inspectie van de staat van de verharding (zie hoofdstuk …) ?? 

 

Een samenvatting van alle knelpunten is opgenomen in de tabel in bijlage 4 en is weergegeven 

op de knelpuntenkaart (zie bijlage 5). In bijlage 4 is in de laatste kolom per knelpunt 

aangegeven met welke maatregel het knelpunt kan worden opgelost.  

Alleen de knelpunten die gezien de hoofddoelstelling van de gemeente Sliedrecht en het 

wensbeeld voor een specifiek gebied prioriteit hebben, zijn opgenomen in projecten. In de 

bijlage zijn de knelpunten onderverdeeld in projecten. 

In de volgende paragrafen wordt per gebied ingegaan op de kenmerken, de toekomstige 

ontwikkelingen, het wensbeeld en de knelpunten/maatregelen. De knelpunten en maatregelen 

worden beschreven aan de hand van de projecten. 
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6.2 Deelgebied A – Wijk Sliedrecht Oost 

6.2.1 Kenmerken 

Het deelgebied bestaat uit de buurten de Grienden, Middenveer, de Vogelbuurt-Noord en de 

Vogelbuurt-Zuid. Dit voornamelijke woongebied is gelegen tussen RW A15, de Rivierdijk, PC 

Hooftlaan, Rembrandtlaan en de Lijsterweg. Belangrijke gebiedsontsluitingswegen voor het 

autoverkeer zijn de Thorbeckelaan, de Rivierdijk en de Rembrandtlaan. Inclusief de Lijsterweg 

maken deze wegen zowel onderdeel uit het openbaar vervoernetwerk als van het fietsnetwerk. 

De halte van de waterbus ligt aan de Beneden Merwede, locatie Oostenbrug/PC. Hooftlaan. 

In de Horst is een supermarkt gevestigd. Voor de wekelijkse boodschappen zijn de bewoners 

van Sliedrecht Oost aangewezen op het centrum van Sliedrecht, omgeving Stationsweg/ 

Kerkstraat.  

Naast de diverse waterpartijen met groenstroken zijn het Kaaipark en het groene gebied langs 

de Tiendweg belangrijke recreatievoorzieningen in het gebied om te wandelen en te recreëren. 

Bedrijfsmatige activiteiten spelen zich vooral af langs de zuidzijde van de Rivierdijk.  

   

6.2.2 Toekomstige ontwikkelingen 

In het deelgebied bevinden zich een aantal inbreidingslocaties voor woningbouw. De 

belangrijkste inbreidingslocatie in het deelgebied is het Watertorenterrein met ca. 200 

woningen.  

 

6.2.3 Knelpunten en maatregelen 

In het deelgebied doen zich een aantal problemen voor met betrekking tot de afwikkeling van 

het fietsverkeer. De belangrijkste zijn: 

- Rivierdijk. De Rivierdijk maakt onderdeel uit van het hoofdfietsnetwerk. Door de beperkte 

beschikbare ruimte in het dwarsprofiel in combinatie met de functie voor het autoverkeer 

(bestemmingsverkeer) ontbreekt het aan veilige fietsvoorzieningen. De huidige 

fietssuggestiestroken (0.50m) zijn te smal voor een veilige afwikkeling van het fietsverkeer. 

Door de ‘gezamenlijke’ afwikkeling van het auto- en het fietsverkeer wordt bovendien het 

fietsverkeer geconfronteerd met (te) hoge rijsnelheden van het autoverkeer. 

Aanbevolen wordt de Rivierdijk her in te richten door het verbreden van de 

fietssuggestiestroken naar min. 1.50m en het aanbrengen van snelheidsremmende 

maatregelen voor het autoverkeer.  

- Kruispunt Thorbeckelaan-Nachtegaallaan-Vogelenzang. Het kruispunt maakt onderdeel uit 

van het hoofdfietsnetwerk. De afwikkeling van het fietsverkeer laat te wensen over. Voor de 

(brom-)fietsers die de Torbeckelaan over willen steken is er onvoldoende geleiding. Daarnaast 

is de rijsnelheid van het autoverkeer op de Thorbeckelaan te hoog.  

Voorgesteld wordt het kruispunt te reconstrueren in de vorm van een rotonde.   

- Basisschool Valkweg/de Horst. De afwikkeling van het fietsverkeer wordt bemoeilijkt door het 

laden en lossen van vrachtauto’s op de rijbaan. Aanbevolen wordt het aanleggen van een 

vrijliggend fietspad ten noorden van de Horst. 

 

Voor de overige maatregelen in het deelgebied wordt verwezen naar het Uitvoeringsprogramma 

in bijlage 6.  

 
6.3 Deelgebied B – Wijk Sliedrecht Centrum (en Kerkerak) 

6.3.1 Kenmerken 

Het deelgebied dat wordt gekenmerkt door veel winkels en horecabedrijven, bestaat uit de 

buurten Waterbuurt, Buiten-Uitbreiding, Staatsliedenbuurt, Kerkbuurt/ Burg. Winklerplein en 

Centrum. Het gebied zit ingeklemd tussen RW A15 aan de noordzijde en de Merwede aan de 

zuidzijde. In het oosten wordt het gebied begrensd door de Lijsterweg en in het westen door de 

Maaslaan/Geulstraat. 

De Merwedestraat/Stationsweg is noord-zuid gericht en vormt in het gebied de centrale 

ontsluitingsweg. De Stationsweg kruist RW A15 ongelijkvloers en verbindt het NS-station met 

het centrum van Sliedrecht. De Stationsweg/Merwedestraat wordt belast met veel vrachtverkeer 

als gevolg van de directe ontsluiting van het industrieterrein Kerkerak. Door de aanwezigheid 

van de winkelcentra’s is de parkeerbehoefte in het centrumgebied groot.  

De Thorbeckelaan/Deltalaan is oost-west gericht en vormt met de Rembrandtlaan de 

belangrijkste gebiedsontsluitingsweg. Voor het (brom-)fietsverkeer vallen de primaire routes 
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samen met de gebiedsontsluitingswegen. Aan de oostzijde van het deelgebied ligt het Burg. 

Feitsmapark. 

Naast een aantal basisscholen is in het centrum het Griendencollege gevestigd; de enige 

school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast bevinden zich het Albert Schweitzer ziekenhuis, 

een verpleegtehuis, de bibliotheek en het gemeentekantoor. Op het Burg. Winklerplein is een 

winkelcentrum gevestigd. 

 

  

6.3.2 Toekomstige ontwikkelingen 

Belangrijke inbreidingslocaties voor woningbouw zijn de locatie Prof. Kamerlingh Onneslaan 

met 44 terraswoningen, de locatie Grevelingenlaan voorheen Beatrixschool/kleuterschool 

Oranje, het Griendencollege en de Oranjehof (de Zetsteen) met 31 woningen. Daarnaast wil de 

gemeente het Burgemeester Winklerplein herontwikkelen tot een aantrekkelijk winkel- en 

woonplein. 

 

6.3.3 Knelpunten en maatregelen 

In het deelgebied doen zich een aantal problemen voor met betrekking tot de afwikkeling van 

het fietsverkeer. De belangrijkste zijn: 

- Stationsweg. Auto- en fietsverkeer worden gezamenlijk afgewikkeld op de rijbaan van de 

Stationsweg. Door de ondergeschikte positie van de (brom-)fietsers ontstaan verkeersonveilige 

situaties. Aanbevolen wordt op de Stationsweg voor het fietsverkeer een conflictvrije afwikkeling 

te realiseren door de aanleg een nieuwe fietsverbinding tussen RW A15 en de Deltalaan incl. 

het verbeteren van de aansluitingen van het fietspad op de rotonde Sationsweg-Thorbeckelaan 

en de aansluiting Stationsweg-G.Borgesiusweg. 

- Kruispunt Stationsweg-Rembrandtlaan. Op het kruispunt ontbreken voldoende 

opstelmogelijkheden voor (brom-)fietsers. De afwikkeling van het (brom-)fietsverkeer wordt 

eveneens bemoeilijkt door filevorming van het autoverkeer als gevolg van de beperkte 

capaciteit van het VRI-kruispunt. Aanbevolen wordt het aanleggen van exclusieve 

fietsvoorzieningen op het kruispunt.  

- Route PC. Hooftlaan - Prof. Kamerling Onneslaan (sporthal de Stoep). De route wordt 

gekenmerkt door (te) hoge rijsnelheden van het autoverkeer. Voorgesteld wordt om de route in 

te richten als 30 km/h weg of 50km/h. weg.  

- Thorbeckelaan. De weg vormt een barrière voor het overstekende (brom-)fietsverkeer. Door 

de beplanting en de bomen langs de fietspaden ter hoogte van het Burg. Feitsmapark wordt de 

weg ervaren als sociaal onveilig. Aanbevolen wordt de fietsoversteekplaatsen te optimaliseren 

en de beplanting ter hoogte van het park en sportvelden te snoeien. 

 

Voor de overige maatregelen in het deelgebied wordt verwezen naar het Uitvoeringsprogramma 

in bijlage 6.  

 
6.4 Deelgebied C – Wijk Sliedrecht West 

6.4.1 Kenmerken 

Het deelgebied bestaat uit de buurten Craijensteijn/de Weren, Prikwaert/Weresteijn, De Hofjes, 

Molendijk/Baanhoek. De wijk grenst aan de noordzijde aan RW A15, aan de oostzijde aan de 

Geulstraat/Maaslaan en aan de westzijde aan de gemeentegrens van Papendrecht en heeft 

voornamelijk een woonfunctie. De NS-spoorlijn (Merwede-Lingelijn) doorsnijdt het gebied in 

noord-zuidelijke richting. Ten westen van de NS-spoorlijn is de wijk Baanhoek West gelegen. 

Aan de Craijenstein bevindt zich de zorginstelling Merwedebolder (ASVZ Zuid-West). Aan de 

Baanhoek/Molendijk zijn een aantal bedrijven gevestigd. Sliedrecht West kent een tweetal 

basisscholen en een school voor praktijkonderwijs (de Sprong).   

De Deltallaan, Craijensteijn, de Parallelweg Oost en de Parallelweg West/Baanhoek zijn in het 

gebied de zg. gebiedsontsluitingswegen en maken tevens onderdeel uit van het 

hoofdfietsnetwerk (primaire fietsroutes). Ook de route Baanhoek/Molendijk en de Tiendweg 

maken hiervan onderdeel uit.  

 

6.4.2 Toekomstige ontwikkelingen 

Belangrijke uitbreidingslocatie voor woningbouw is de VINEX-locatie Baanhoek West waar zich 

de komende jaren een belangrijk deel van de woningbouwactiviteiten van Sliedrecht zullen 
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plaatsvinden. In totaal worden er ca. 950 woningen gebouwd. Daarnaast komen 

er basisscholen, kinderopvang, een speelplaats, een sportaccommodatie, een kerkgebouw, een 

gezondheidscentrum en een klein bedrijventerrein. Ook wordt er in het gebied een NS-station 

en een halte voor de HOV-D (Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden) aangelegd.  

Een belangrijke inbreidingslocatie is het Merwedebolderterrein met de bouw van ca. 150 

woningen. 

De Merwede-Lingelijn wordt een kwalitatief hoogwaardige en sociaal veilige openbaar 

vervoerverbinding per spoor tussen Dordrecht en Geldermalsen. De lijn is voor de regio de 

belangrijkste spil in het totale (openbaar) vervoersysteem en wordt de ruggengraat voor de 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

6.4.3 Knelpunten en maatregelen 

In het deelgebied doen zich een aantal problemen voor met betrekking tot de afwikkeling van 

het fietsverkeer. De belangrijkste zijn: 

- Locatie Parallelweg – Craijenstein. (Brom-)fietsers richting Baanhoek West moeten hier 

tweemaal de hoofdrijbaan oversteken. Aanbevolen wordt een fietspad aan te leggen aan de 

westzijde van de Parallelweg.  

- Fietsroute Prickwaert –Tolsteeg. Voor het fietsverkeer ontbreekt een schakel in de fietsroute 

van en naar de Tolsteeg. Voorgesteld wordt een vrijliggend fietspad aan te leggen. 

- Route Molendijk/Baanhoek als onderdeel van het Fietsnetwerk Zuid-Holland Zuid. Op de route 

stagneert de afwikkeling van het fietsverkeer als gevolg van het te smalle wegprofiel van de 

hoofdrijbaan in combinatie met het autoparkeren op de fietssuggestiestroken. Voorgesteld 

wordt het wegprofiel her in te richten ten gunste van het fietsverkeer. 

- Tiendweg. In de doorgaande fietsroute aan de zuidzijde van RW A15 ontbreekt het aan 

fietsverbindingen tussen de fietsroute en de woonstraten in de buurten Craijenstein, Prickwaert 

en Weresteijn. Om de buurten voor het fietsverkeer direct te ontsluiten wordt voorgesteld enkele 

korte fietspaden aan te leggen tussen de bestaande fietsroute en de woonstraten.  

  

Voor de overige maatregelen in het deelgebied wordt verwezen naar het Uitvoeringsprogramma 

in bijlage 6.  

 
6.5 Deelgebied D – Wijk Sliedrecht Noord  

 (Nijverwaard, Stationspark, Noordoost Kwadrant en Buitengebied) 

 

6.5.1 Kenmerken 

Het deelgebied wordt aan de zuidzijde begrensd door RW A15, aan de noordzijde door de 

Merwede Lingelijn en aan de oostzijde door de Sportlaan/Zwijnskade. Het gebied bestaat uit het 

industriegebied Nijverwaard, het Stationspark, het sportcomplex en het bedrijventerrein 

Noordoost Kwadrant en heeft een belangrijke werk- en sportfunctie. Het gebied wordt in 

noordelijk richting ontsloten via de Provinciale weg N482 en in oost-westelijk richting via de 

gebiedsontsluitingswegen Parallelweg (Nijverwaard) en Sportlaan. Beide wegen sluiten d.m.v. 

een ongelijkvloerse kruising direct aan op RW A15. De Stationsweg vormt de directe verbinding 

van het deelgebied (o.a. Stationsplein) met het centrum van Sliedrecht.  

  

6.5.2 Toekomstige ontwikkelingen 

De Merwede-Lingelijn wordt een kwalitatief hoogwaardige en sociaal veilige openbaar vervoer-

verbinding per spoor tussen Dordrecht en Geldermalsen. De lijn is voor de regio de 

belangrijkste spil in het totale (openbaar) vervoersysteem en wordt de ruggengraat voor de 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

Daarnaast wordt aan de noordzijde van de NS-spoorlijn het Recreatief Knooppunt Boven 

Merwede, het Groenblauwe Netwerk ontwikkeld. Dit gebied creëert voor de toekomst kansen 

voor recreatiemogelijkheden. Een uitgekiend systeem van fietspaden, wandelroutes en 

recreatieve knooppunten maakt het Groenblauwe Netwerk toegankelijk. Daarnaast biedt de 

Waterbus mogelijkheden om de gebieden fietsend of lopend te bereiken. Een "rondje 

Drechtsteden" behoort ook tot de mogelijkheden. Onderdeel van de ontwikkeling van het 

Recreatief Knooppunt vormt de aanleg van het sportpark (uitplaatsen sportvelden). 
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Stationspark II ???? 

 

Industrieterrein Nijverwaard ontwikkeling Woonboulevard ???? 

 

6.5.3 Knelpunten en maatregelen 

In het deelgebied doen zich een aantal problemen voor met betrekking tot de afwikkeling van 

het fietsverkeer. De belangrijkste zijn: 

- Sportlaan. De verharding van het fietspad langs de Sportlaan vertoont veel oneffenheden wat 

ten koste gaat van de kwaliteit van de fietsverbinding. Daarnaast ontbreekt het aan de 

gewenste fietsbewegwijzering van en naar het NS-station. Voorgesteld wordt de 

fietspadverharding te verbeteren en de fietsbewegwijzering aan te brengen als onderdeel van 

het Fietsbewegwijzeringsplan.      

- Gebied tussen Valkweg en De Lokhorst. In het gebied ontbreekt een schakel in het 

fietsnetwerk tussen de gebieden Sliedrecht Noord en de bebouwde kom. Fietsverkeer vanuit de 

bebouwde kom richting sportvelden e.o. moet omrijden via de ongelijkvloerse kruisingen RW 

A15 - Stationsweg en RW A15 - Rivierdijk. Voorgesteld wordt een directe fietsverbinding aan te 

leggen in de vorm van een fietsbrug/-tunnel over/onder RW A15 incl. het doorzetten van het 

tweerichtingsfietspad bij het viaduct N482.  

- Gebied tussen Beyerinckstraat en Tolsteeg. In het gebied ontbreekt een schakel in het 

fietsnetwerk tussen de gebieden Sliedrecht Noord en de bebouwde kom. Fietsverkeer vanuit de 

bebouwde kom richting Industrieterrein Nijverwaard e.o. moet omrijden via de ongelijkvloerse 

kruisingen RW A15-Stationsweg en RW A15- Parallelweg Oost. Voorgesteld wordt om een 

directe fietsverbinding aan te leggen in de vorm van een fietsbrug/-tunnel over/onder RW A15. 

 

Voor de overige maatregelen in het deelgebied wordt verwezen naar het Uitvoeringsprogramma 

in bijlage 6.  

 
6.6 Prioritering maatregelen 

Om uiteindelijk tot maatregelen te komen zijn alle geïnventariseerde knelpunten getoetst aan de 

doelstellingen (zie bijlage 3) die zijn geformuleerd op basis van het beschreven beleid, de 

algemene visie, de wensen uit de klankbordgroep, en de conclusies uit de ongevallenanalyse 

(bijlage 2), de Fietsscan Stationsgebied en de Fietsbalans Sliedrecht. In het 

uitvoeringsprogramma is de kolom ‘prioriteit’ niet ingevuld. Door een debat kunnen de 

raadsleden zich op deze wijze onbevooroordeeld uitspreken over de wensen die binnen de 

diverse partijen leven. Aan de hand daarvan kan het college daadwerkelijke prioriteiten 

toekennen aan de maatregelen.  

 

De onderstaande matrix kan als hulpmiddel worden gebruikt voor het vaststellen van 

prioriteiten. In deze matrix (genoemd naar de voormalige president van de Verenigde Staten 

van Amerika) wordt onderscheid gemaakt tussen belangrijke en niet belangrijke zaken en 

tussen urgente en niet urgente zaken.  

 

 Urgent Niet urgent 
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III IV 
Figuur 15 : Eisenhower-prioriteiten-matrix  
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Voorbeeld 1: Wegenonderhoud valt, gelet op de veiligheid en de mogelijke aansprakelijkheid, 

altijd in de categorie ‘belangrijk’. Aan de hand van een inspectie wordt bepaald welke wegen op 

korte termijn onderhouden moeten worden en voor welke wegen dit nog niet urgent is. 

 
Voorbeeld 2: Het wegnemen van een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk, door het 

aanleggen van een nieuwe fietsverbinding, kan binnen de gemeente erg belangrijk worden 

gevonden. Wanneer in verband met de kosten de aanleg echter alleen gecombineerd kan 

worden met wegonderhoud dat over 5 jaar plaatsvindt, ziet het er naar uit dat aan het project 

prioriteit II moet worden toegewezen.  

 
Voorbeeld 3: Tussen twee fietsroutes van asfalt ligt een fietsdoorsteek van 20 meter bestaande 

uit tegels. Hoewel dat prima kan functioneren, bestaat toch de wens om het doorsteekje van 

asfalt te voorzien zodra de mogelijkheid zich voordoet en zodra de meerkosten gering zijn. Doet 

die mogelijkheid zich binnen een jaar voor, dan kan het aanpakken ervan prioriteit III krijgen. Is 

die mogelijkheid nog lang niet in zicht, dan krijgt het prioriteit IV.  

 

Een groot project is vaak niet binnen één prioriteit te vatten. Het is daarom relevant om het 

project tijdig onder te verdelen in deeltaken. Hoewel de werkvoorbereiding misschien niet 

urgent is, kan het indienen van een subsidieaanvraag wel degelijk urgent zijn.  
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Geraadpleegde websites: 

• CBS www.cbs.nl 

• Gemeente Sliedrecht www.sliedrecht.nl 

• Gemeente Dordrecht www.dordrecht.nl 

• Gemeente Hardinxveld-Giessendam www.hardinxveldgiessendam.nl  

• Gemeente Graafstroom www.graafstroom.nl 

• Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl 

• Gemeente Alblasserdam www.alblasserdam.nl 

• Samenwerkingsverband Drechtsteden drechtsteden.waxtrapp.com 

• Stichting Zuid-Holland Zuid Duurzaam Bereikbaar www.vcczhz.nl  

• Fietsersbond www.fietsersbond.nl 

• Viastat www.viastat-online.nl 

 

Geraadpleegde literatuur / plannen: 

• Fietsbeleidsplan IJsselstein 

• Fietsbeleidsplan Tynaarlo 

• Verkeerscirculatieplan 2005 Sliedrecht 

• Fietsscan Stationsgebied Sliedrecht 2009 

• Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur 2009 t/m 2023 

• Mobiliteitsplan Drechtsteden 

• Monitor Provinciaal Verkeer en Vervoersplan 2008 

• Gezondheids Effect Screening (GES) Gemeente Sliedrecht 2007 

• Eindrapport Fietsbalans Sliedrecht 2001 
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In het verkeerscirculatieplan 2005 zijn de ongevallencijfers tot het jaar 2003 geanalyseerd. 

Hieruit bleek dat de taakstelling om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers en 

ziekenhuisgewonden in 2000 met 25% te reduceren ten opzichte van het jaar 1986 was 

gehaald. Er is geen concrete taakstelling voor de jaren 2010 en 2020 geformuleerd.  
 
In dit fietsbeleidsplan worden de ongevallengegevens in de periode 2004-2008 beschouwd. 
Voor het in beeld brengen van de objectieve verkeersonveiligheid is gebruik gemaakt van de 
ongevallengegevens die door de politie zijn geregistreerd en die worden verwerkt en beheerd 
door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer.  
 
Niet alle ongevallen worden geregistreerd. De registratiegraad hangt samen met de letselernst. 
Voor verkeersdoden, ziekenhuisgewonden en lichtgewonden wordt uitgegaan van een 
registratiegraad van 93%, 61% en 15%. De incompleetheid van de registratie komt vooral 
doordat niet bij alle ongevallen de politie wordt gewaarschuwd of doordat de politie niet alle 
gemelde ongevallen registreert en doorgeeft. De registratiegraad is afhankelijk van de ernst van 
het ongeval en van de wijze van verkeersdeelname. Ongevallen met motorvoertuigen worden 
beter geregistreerd dan ongevallen met fietsers, zeker wat betreft de UMS ongevallen. De 
registratiegraad van slachtoffers onder fietsers bedraagt ongeveer 30%.

5
 Daaruit kan worden 

geconcludeerd dat bij ongevallen met fietsers de relatief goedkope schade aan materieel en 
kleding in de meeste gevallen eenvoudig tussen de dader en slachtoffer wordt afgewikkeld 
zonder tussenkomst van de verzekering.  
 
De onderregistratie heeft geen invloed op de aanpak van knelpunten. Het 
uitvoeringsprogramma is gebaseerd op zowel de geregistreerde verkeersongevallenlocaties als 
de knelpunten die naar voren komen uit lijsten van klachten en meldingen. Op het moment dat 
op een locatie bijna ongevallen of daadwerkelijke ongevallen (al dan niet geregistreerd) hebben 
plaatsgevonden, zullen ze ook voorkomen op de lijsten met verkeersonveilige punten.  
 

Uit tabel 1 kan worden afgeleid dat het totaal aantal ongevallen in Sliedrecht in 2008 met bijna 

50% is afgenomen ten opzichte van 2004. Het aantal slachtoffers dat bij deze ongevallen viel is 

met ongeveer 40% afgenomen. 

 

jaar ongevallen slachtoffers 

 d
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2004 1 7 28 247 283 1 7 29 37 

2005 0 9 15 154 178 0 9 20 29 

2006 2 8 17 157 184 2 8 21 31 

2007 1 10 16 140 167 1 15 18 34 

2008 0 4 13 134 151 0 7 14 21 

 totaal 4 38 89 832 963 4 46 102 152 

Tabel 1 Ontwikkeling verkeersongevallen en -slachtoffers 

 

Hoewel het aantal ongevallen in 2007 past in de dalende trend, is een forse piek te zien in het 

aantal ziekenhuisgewonden in dat jaar. Het is niet duidelijk waar deze piek door veroorzaakt is. 

Er zijn geen locaties aan te wijzen die de directe oorzaak van de piek verklaren. In figuur 16 is 

het verloop van het aantal verkeersslachtoffers in Sliedrecht grafisch in beeld gebracht. Het 

aantal dodelijke slachtoffers is de afgelopen vijf jaren niet structureel te noemen.  

Het aantal ziekenhuisgewonden blijft rond 8 per jaar hangen, met uitzondering van de eerder 

genoemde piek in 2007. Het aantal overige gewonden vertoont een nog steeds dalende trend.  

                                                                 
5
 Bron: kennisbank SWOV, Registratiegraad ziekenhuisgewonden 2001 
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Figuur 16 Verkeersslachtoffers naar jaar en afloop 

 
5.1.1 Ontwikkeling verkeersslachtoffers onder fietsers 

In figuur 17 is de ontwikkeling weergegeven van de geregistreerde verkeersslachtoffers onder 

fietsers in de periode 2004-2008. Het totale aantal slachtoffers blijft de laatste jaren steken op 

gemiddeld 10 per jaar. Het aantal overige gewonden neemt licht af, maar dit wordt helaas 

gecompenseerd door enkele dodelijke ongevallen.  

 

Het gelijk blijven van het aantal fietsongevallen in past binnen de landelijke trend. Landelijk 

gezien vormen de dodelijke fietsongevallen ongeveer een kwart van alle dodelijke slachtoffers. 

In Sliedrecht is dit de helft.  
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Figuur 17 Verkeersslachtoffers onder fietsers naar jaar en afloop 



Bijlage 2: Ongevallenanalyse (Vervolg 2) 

, revisie

 

Wanneer naar de leeftijd van de fietsverkeersslachtoffers wordt gekeken (zie figuur 18), dan valt 

het op dat het er sprake is van een verdichting van het aantal fietsslachtoffers in de leeftijd 

tussen 12 en 18 jaar en in lichte mate in de leeftijd tussen 70 en 80 jaar. 

 

0

1

2

3

4

5

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101

Leeftijd

A
a
n

ta
l

Fietsslachtoffers
 

Figuur 18 Verkeersslachtoffers onder fietsers naar leeftijd en afloop 

 

In verband met de aanpak van de verkeersonveiligheid met behulp van permanente 

verkeerseducatie (PVE) is in figuur 19 het aantal slachtoffers gecategoriseerd naar PVE-

categorie en afloop. Hieruit kan worden geconcludeerd dat vooral ingestoken dient te worden 

op educatie en campagnes voor basisschoolleerlingen en verkeersdeelnemers van 60 jaar en 

ouder. 
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Figuur 19 Verkeersslachtoffers onder fietsers naar PVE categorie en afloop 

 



Bijlage 2: Ongevallenanalyse (Vervolg 3) 

, revisie

 

De meeste fietsongevallen vinden plaats in juni en november. De piek in juni is niet goed te 

verklaren. Wellicht speelt hier mee dat in juni beduidend meer kilometers worden gefietst 

vanwege goede weersverwachtingen. De piek in de herfst en winter zijn ook landelijk te zien. 

De oorzaak van de ongevallen is vaak een verminderde zichtbaarheid als gevolg van 

weersomstandigheden en een beperkte lichtgesteldheid. Het aantal slachtoffers per maand is te 

gering voor een eenduidige analyse.  
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Figuur 20 Verkeersslachtoffers onder fietsers naar maand en afloop 

 

Uit de ongevallenanalyse blijkt dat veruit de meeste slachtoffers onder fietsers vallen na een 

botsing met een personenauto (zie figuur 21). Hieruit kan worden geconcludeerd dat fietsers 

nog op te weinig plaatsen goed worden gescheiden van het autoverkeer. 
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Figuur 21 Verkeersslachtoffers onder fietsers naar botspartners en afloop 



Bijlage 2: Ongevallenanalyse (Vervolg 4) 

, revisie

 

5.1.2 Locaties verkeersongevallen en -slachtoffers onder fietsers 

De meeste fietsbewegingen in de gemeente Sliedrecht vinden plaats binnen de bebouwde kom. 

Daar vallen dan ook de meeste verkeersslachtoffers. In figuur 22 wordt duidelijk dat de meeste 

slachtoffers onder fietsers vallen op kruispunten. Dit verklaart deels het relatief hoge aantal 

slachtoffers na botsing met personenauto’s. Uit dit hoge aantal kunnen echter nog geen 

conclusies worden getrokken ten aanzien van de vormgeving van de kruispunten. Daarvoor is 

eerst een uitgebreide analyse noodzakelijk. 
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Figuur 22 Verkeersslachtoffers onder fietsers naar snelheidsregime en afloop 

 

Veruit de meeste ongevallen vinden plaats op het gemeentelijke wegennet (zie tabel 2). Dit 

geldt ook voor de ongevallen waarbij een of meerdere fietsers zijn betrokken. Driekwart van de 

ongevallen met fietsers vindt plaats op wegen die in beheer van de gemeente zijn. De overige 

ongevallen hebben vooral plaatsgevonden op wegen van het Waterschap Rivierenland 
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Gemeente Sliedrecht 4 28 63 476 571 2 12 23 29 66 

Het Rijk 0 5 13 278 296 0 0 0 0 0 

Waterschap Rivierenland 0 5 12 66 83 0 4 6 9 19 

Provincie Zuid-Holland 0 0 0 9 9 0 0 0 2 2 

totaal 4 38 88 829 959 2 16 29 40 87 

Tabel 2 Ongevallen naar wegbeheerder 2004-2008 

 



Bijlage 2: Ongevallenanalyse (Vervolg 5) 

, revisie

 

In tabel 3 zijn alle kruispunt- en wegvaklocaties weergegeven waar in de periode 2004-2008 

ongevallen hebben plaatsgevonden waarbij fietsers zijn omgekomen of letsel hebben 

opgelopen. Van de 35 locaties zijn er 28 locaties waar in vijf jaren slechts één ongeval heeft 

plaatsgevonden. Bij de meeste van die locaties viel ook maar één fietsslachtoffer. De meest 

opvallende locaties zijn de Tiendweg waar 4 fietsslachtoffers vielen, de Rivierdijk waar 3 

fietsslachtoffers vielen en de Thorbeckelaan waar twee fietsers kwamen te overlijden.  
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de genestetstraat, lijsterweg, rembrandtlaan K 0 0 2 2 0 0 2 2 

de savornin lohmanlaan, s stevinstraat, thorbeckelaan K 0 1 1 2 0 1 1 2 

baaneweer, leenweer, smalweer K 0 0 1 1 0 0 1 1 

baanhoek, deltalaan K 0 0 1 1 0 0 1 1 

batelier, tiendweg K 0 1 0 1 0 1 0 1 

burg van hofwegensingel, rembrandtlaan K 0 0 1 1 0 0 1 1 

burg winklerplein, jacob catsstraat, rembrandtlaan K 0 1 0 1 0 1 0 1 

burg winklerplein, simon stevinstraat K 0 0 1 1 0 0 1 1 

de wiel, rembrandtlaan K 0 0 1 1 0 0 1 1 

deltalaan, elzenhof K 0 1 0 1 0 1 0 1 

deltalaan, populierenhof K 0 0 1 1 0 0 1 1 

deltalaan, prickwaert K 0 0 1 1 0 0 1 1 

eksterstraat, karekietstraat K 0 0 1 1 0 0 1 1 

fietspad baanhoek, parallelweg, tiendweg K 0 0 1 1 0 0 1 1 

kerkbuurt, oosterbrugstraat, p c hooftlaan, rivierdijk K 0 1 0 1 0 1 0 1 

l van der wielstraat, molendijk K 0 1 0 1 0 1 0 1 

middeldiepstraat, oranjestraat K 0 0 1 1 0 0 1 1 

nachtegaallaan, thorbeckelaan, vogelenzang K 0 1 0 1 0 1 0 1 

parallelweg, tolsteeg K 0 0 1 1 0 0 1 1 

prisma, sportlaan K 0 0 1 1 0 0 1 1 

prof kamerlingh onnesln, thorbeckelaan K 0 1 0 1 0 4 0 4 

rivierdijk, tiendweg K 0 0 1 1 0 0 1 1 

sportlaan, zwijnskade K 0 1 0 1 0 1 0 1 

stationsweg, thorbeckelaan K 0 1 0 1 0 1 0 1 

          

tiendweg W 0 2 2 4 0 2 2 4 

rivierdijk W 0 1 2 3 0 1 2 3 

thorbeckelaan W 2 0 1 3 2 0 1 3 

sportlaan W 0 0 2 2 0 0 2 2 

stationsweg W 0 0 2 2 0 0 2 2 

burg winklerplein W 0 0 1 1 0 0 1 1 

craijensteijn W 0 1 0 1 0 1 0 1 

kweldamweg W 0 1 0 1 0 1 0 1 

molendijk W 0 1 0 1 0 1 1 2 

parallelweg W 0 0 1 1 0 0 1 1 

rembrandtlaan W 0 1 0 1 0 1 0 1 

totaal  2 17 27 46 2 20 28 50 

Tabel 3 Slachtoffers en slachtofferongevallen onder fietsers naar locatie 2004-2008 

 



Bijlage 2: Ongevallenanalyse (Vervolg 6) 

, revisie

 

Hieronder is een korte analyse gegeven van de twee dodelijke ongevallen: 

 

• Het dodelijke ongeval op de Thorbeckelaan, tussen Doctor Kuyperstraat en De Savornin 

Lohmanlaan, werd op zondag 9 december 2007 om 18:19 uur veroorzaakt door een 

autobestuurder van 51 jaar oud die een fietser van 82 jaar oud van achteren aanreed 

waarna de fietser overleed. Er was sprake duisternis en van een nat wegdek. 

 

• Het dodelijke ongeval op de Thorbeckelaan, ter hoogte van het tankstation tussen Hoepel 

en Vogelenzang, werd op zaterdag 11 maart 2006 om 13:04 uur veroorzaakt door een 

autobestuurder van 69 jaar oud die een fietser van 87 jaar oud van achteren aanreed 

waarna de fietser overleed. Er was sprake daglicht en van een droog wegdek. 

 

In figuur 23 is goed te zien dat de slachtofferongevallen op de Rivierdijk op meerdere locaties 

hebben plaatsgevonden. Er zijn duidelijk een aantal primaire wegen (50 km/u-strengen) te zien 

waarop de ongevallen zich concentreren. Dit zijn de Deltalaan, Thorbeckelaan, Rembrandtlaan 

en Rivierdijk. Ook rond de Molendijk, die is aangewezen als erftoegangsweg I, vinden meerdere 

ongevallen plaats. Deze constatering geeft aanleiding om de vormgeving van de drukkere 

wegen, en vooral de locaties waar uitwisseling van de verschillende verkeersstromen plaats 

vindt, te analyseren.  

 

Omdat het aantal slachtofferongevallen met fietsers per locatie gering is, kan worden 

geconcludeerd dat op de meeste locaties niet sprake is van een structureel probleem. Er moet 

dan ook terughoudend worden omgegaan met ongevallenanalyses omdat deze een verkeerd 

beeld kunnen geven. Ongevallen op basis van een toevallige samenloop van omstandigheden 

hoeft immers niet per definitie te wijten te zijn aan de weginrichting. 

 

 
Figuur 23 Locaties slachtofferongevallen onder fietsers 2004-2008 

 

Ten slotte is in figuur 24 een overzicht gegeven van alle ongevallenlocaties waar fietsers bij 

betrokken waren, ongeacht of ze veroorzaker waren of schade of letsel ondervonden. Te zien is 

dat op een aantal locaties, waar fietsers zelf slachtoffer werden, ook andere ongevallen met 

fietsers plaatsvonden. De meest opvallende locaties zijn het kruispunt Thorbeckelaan – De 

Savornin Lohmanstraat – Simon Stevinstraat en het kruispunt Thorbeckelaan – Nachtegaallaan 

– Vogelenzang. 

 



Bijlage 2: Ongevallenanalyse (Vervolg 7) 

, revisie

 

 
Figuur 24 Ongevallenlocaties met fietsers als betrokkenen 



 

, revisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3  

 
Doelstellingen fietsnetwerk 



Bijlage 3: Doelstellingen fietsnetwerk 

, revisie
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Directheid           

Omrijdfactor Fietsafstand gedeeld door 

hemelsbrede afstand. 

1,25 1,37 1,33 1,25 

Oponthoud Aantal seconden per km dat een 

fietser moet wachten. 

16,50 10,20 6,40 6,40 

Gemiddelde snelheid Fietsafstand gedeeld door reistijd 

(km/uur). 

15,50 15,00 14,70 14,70 

Comfort (hinder)           

Stopfrequentie Aantal stops per km. 0,75 0,75 1,00 0,75 

Langzaam lopen en fietsen Percentage van de reistijd dat de 

snelheid onder 10 km/uur daalt. 

8% 13% 18% 10% 

Verkeershinder Hoe vaak en lang het niet 

mogelijk is om met twee fietsers 

naast elkaar te fietsen vanwege 

fietsers of auto's. 

1,75 3,30 5,00 3,50 

Infrahinder Hoe vaak en lang het niet 

mogelijk is om met twee fietsers 

naast elkaar te fietsen vanwege 

objecten of te smalle fietspaden. 

0,75 1,60 2,10 1,75 

Geen voorrangsrechten Aantal malen geen voorrang / km 

fietsafstand. 

2,50 3,90 3,10 2,50 

Afslaan Aantal malen afslaan per km. 2,00 2,90 1,60 1,60 

Comfort (wegdek)      

Comfort (wegdek) Verticale versnelling van de fiets 

per seconde. 

100 164 161 100 

Aantrekkelijkheid      

Aantrekkelijkheid Verkeerslawaai per seconde. 130 146 158 150 

Concurrentiepositie           

Reistijdverhouding fiets/auto Totale reistijd per fiets / totale 

reistijd per auto. 

1,00 1,12 1,14 1,00 

Verplaatsingen fiets sneller Percentage van verplaatsingen 

waarop de fiets sneller is dan de 

auto. 

70% 38% 38% 50% 

Autokosten per verplaatsing Parkeerkosten langparkeren 

(euro/uur). 

0,45 0,07 0,00 0,00 

Vervoerwijze      

Fietsgebruik  Aandeel fiets in alle 

verplaatsingen tot 7,5 km. 

  36% 30% 40% 

Autogebruik Aandeel auto in alle 

verplaatsingen tot 7,5 km. 

  39% 43% 33% 

Te voet Aandeel te voet in alle 

verplaatsingen tot 7,5 km. 

  22% 24% 24% 

Openbaar vervoer Aandeel ov in alle verplaatsingen 

tot 7,5 km. 

  1% 1% 1% 

Overig  Aandeel overige vervoerwijzen in 

alle verplaatsingen tot 7,5 km. 

  2% 2% 2% 

Verkeersveiligheid Aantal ernstige fietsslachtoffers 

gedeeld door aantal fietskms. 

23,0 29,0 48,0 25,0 



 

, revisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4  

 
Voorbeelden stallingen met Fietsparkeur 



Bijlage 4: Voorbeelden stallingen met Fietsparkeur 

, revisie

 

 

Hermes  
Omsluit het fietsframe in afsluitbare beugel, geschikt voor 

twee fietsen. Heeft twee kettingen met een oog als extra 

voorziening.  

 

Fabrikant: Idee-Fiks 

Prijs per plaats: €190,-  

 

 
  
Pallas  
Geschikt voor twee fietsen, omsluit fietsframe in afsluitbare 

beugel. Wordt geleverd inclusief betonvoet.  

 

Fabrikant: Idee-Fiks 

Prijs per plaats: €185,-  

 

 
  
Zeus  
Omvat het frame van de fiets in een afsluitbare beugel, 

geschikt voor twee fietsen. Wordt geleverd met een 

betonvoet.  

 

Fabrikant: Idee-Fiks 

Prijs per plaats: €195,-  

 

 
  



Bijlage 4: Voorbeelden stallingen met Fietsparkeur (Vervolg 1) 

, revisie

 

 
Ideaal  
Voor vier en acht stallingplekken. Aanbindmogelijkheid is 

makkelijk te bereiken. Qua prijs voordelig rek. Constructie 

houdt zwerfvuil vast.  

 

Fabrikant: Falco 

Prijs: vanaf € 32,87 per fietsplaats 

 

 
  
Triangel-10, 20, 30  
Degelijk functioneel rek. De dubbele buis als 

aanbindmogelijkheid is geschikt voor alle sloten.  

 

Fabrikant: Falco 

Prijs: vanaf € 56,- per fietsplaats 

 

 
  
Parade  
Functioneel rek. De dubbele buis als aanbindmogelijkheid 

is geschikt voor alle sloten. Bevestiging met keilbouten kan 

kwetsbaar zijn voor dieven.  

 

Fabrikant: Jan Kuipers 

Prijs: vanaf € 49,- per fietsplaats 

 

 
  
Fietsenrek met aanbindpaal  
Fraai fietsenrek voor 4, 6, 8, 12 of 16 fietsen. 

Aanbindmogelijkheid is niet altijd makkelijk te bereiken. 

Geen ophoping van straatvuil onder het rek.  

 

Fabrikant: Jan Kuipers 

Prijs: vanaf € 62,50 per fietsplaats 

 

 
  
Optimal Futura  
Solide uitstraling. Fietsenrek voor vier fietsen. Dubbele 

aanbindmogelijkheid is tevens steun voor voorvork. Ook 

geschikt voor mountainbikes. Geen ophoping van 

zwerfvuil.  

 

Fabrikant: Klaver Bik(e)motion 

Prijs: vanaf € 123,75 per fietsplaats 

  
  



Bijlage 4: Voorbeelden stallingen met Fietsparkeur (Vervolg 2) 

, revisie

 

 
Luna  
Je hoeft de fiets niet op te tillen om ter parkeren. Rek voor 

vier stallingplaatsen. Meerdere modules kunnen aan 

elkaar gekoppeld worden. Geen ophoping van straatvuil 

onder het rek.  

 

Fabrikant: VelopA BV.  

Prijs: vanaf € 100,- per fietsplaats 

 
  
Tulip  
Alle NS stations worden de komende jaren voorzien van 

dit Tulip fietsrek. Degelijk functioneel rek. Fraaie 

vormgeving. Aantal stallingplaatsen is flexibel.  

 

Fabrikant: VelopA BV. 

Prijs: vanaf € 91,50 per fietsplaats 

 
 

  
Erdi Model 75FP  
Functioneel en vandalismebestendig rek voor zes fietsen, 

met steunslotbeugel. 

  

Fabrikant: Erdi 

Prijs per fietsplaats: in overleg. 

 

 
  
Perfecto  
Voordeel van de lange buis als aanbindmogelijkheid is dat 

je je niet tussen de fietsen hoeft te wringen om het slot aan 

de buis te bevestigen. Ruime keuzemogelijkheid voor 

sloten.  

 

Fabrikant: Falco 

Prijs: vanaf € 125,- per fietsplaats 

 

 
  
Polka  
Eenvoudig en compact rek.  

 

Fabrikant: Jan Kuipers 

Prijs: vanaf € 38,- per fietsplaats  

 

 
  



Bijlage 4: Voorbeelden stallingen met Fietsparkeur (Vervolg 3) 

, revisie

 

Classic Cluster  
Voor vier of zes fietsen. De steun voor de voorvork 

voorkomt kromme velgen. Alleen de versie SA (met extra 

aanbindpaal) heeft Fietsparkeur.  

 

Fabrikant: Klaver Bik(e)motion 

Prijs: vanaf € 45,- per fietsplaats  

  
  
Tandem  
Het fietsenrek dankt zijn naam aan de stallingmogelijkheid 

voor twee fietsen. De Tandem neemt weinig ruimte in 

beslag en valt op door zijn vormgeving.  

 

Fabrikant: Klaver Bik(e)motion 

Prijs: vanaf € 87,50 per fietsplaats  

 

 
  
Model A25  
De fietsklem is geschikt voor twee fietsen. Het fietsenrek 

neemt vrij veel ruimte in beslag. Niet geschikt voor 

moutainbikebanden.  

 

Fabrikant: Respo 

Prijs: vanaf € 91,- per fietsplaats  

 

 
  
Variant+  
Functioneel rek van lage prijs in verschillende 

uitvoeringen. Met name de tweezijdige rekken zijn zeer 

compact en nemen daardoor weinig ruimte in beslag. De 

rekken zijn ook geschikt voor gebruik door fietsen met 

kleinere wielen (kinderfietsen, 24 inch).  

 

Fabrikant: VelopA BV. 

Prijs: vanaf € 21,00 per fietsplaats  

 

 

  
Lasso  
De fiets wordt met het frame in de Lasso gezet. Kromme 

velgen worden op deze manier voorkomen. Mensen zetten 

hun fiets er soms niet op de juiste manier in. De lus 

waaraan de fiets met een slot vastgemaakt wordt, is niet 

geschikt voor alle sloten.  

 

Fabrikant: VelopA BV. 

Prijs: vanaf € 141,- per fietsplaats  

  
  



Bijlage 4: Voorbeelden stallingen met Fietsparkeur (Vervolg 4) 

, revisie

 

 
FietsVast  
Een systeem met de voordelen van zowel een rekje als 

een wielklem! Makkelijk en stabiel te plaatsen met alle 

bandbreedtes. Stabiel en diefstalpreventief vast te maken. 

Door de dubbele beugel ook geen kans op beschadiging 

van tweede fiets. Geen ophoping van zwerfvuil. Leverbaar 

met antivandalisme onderframe. Kortom: een nieuw type 

rek!  

 

Fabrikant: Klaver Bik(e)motion 

Prijs per fietsplaats: € 75,00  

 

 

  
Swing  
Alleenstaand voorwielrek hoog-laag voor 2 of 4 fietsen 

(enkel / dubbelzijdig). Voorwielklem taps toelopend, 

waardoor alle bandbreedtes passen. Aanbindmogelijkheid 

makkelijk bereikbaar. Kwestie van smaak, maar het rek is 

ook modern, bijna speels.  

 

Fabrikant: Jan Kuipers 

Prijs per fietsplaats: €78,50 euro  

 
 

  
FalcoSound  
Eenvoudig doch degelijk voorwielrek waarin alle 

wielbreedtes van racefiets tot mountainbike goed geplaatst 

kunnen worden. Alleen de uitgebreide versie met 

aanbindpaal heeft Fietsparkeur. Leverbaar in verschillende 

eenzijdige en tweezijdige configuraties.  

 

Fabrikant: Falco 

Prijs per fietsplaats: onbekend  

 
 

  
Spui  
Het model Spui is een functioneel, vandalismebestendig 

(o.a. braakvertragend) en fraai ontworpen 

rijwielparkeervoorziening. Het frame en voorwiel zijn zeer 

goed te beveiligen door middel van een steunslotbeugel 

die is voorzien van een massief rond (braakvertragend), 

zodat het doorzagen van de beugel vrijwel onmogelijk is 

geworden. 

 

Fabrikant: Erdi 

Prijs per fietsplaats: € 93,50  

 

 
  



Bijlage 4: Voorbeelden stallingen met Fietsparkeur (Vervolg 5) 

, revisie

 

 
FalcoSeven  
De FalcoSeven biedt twee parkeerplaatsen per paal, 

vergelijkbaar met de klassieke Tulip. Het ontwerp is een 

combinatie van de Ideaal (wielsteun) en de Triangel 

(vormgeving). In zijaanzicht heeft het rek de vorm van een 

7, vandaar de naam.  

 

Fabrikant: Falco  

Prijs per fietsplaats: onbekend 

 
  
Bikeeper DuoS/Duo2S  
Omvat het fietsframe aan beide zijden, voorkomt kromme 

velgen en beschadiging door tweede fiets. Veilig en 

gecontroleerd parkeren van fietsen met kinderzitjes en 

fietstassen.  

 

Fabrikant: Aerbike Holland BV 

Prijs per plaats: € 250,-  

 

 
  
Classic Solitary  
Voor één fiets, geplaatst in fundatieblok. Geschikt voor alle 

banden, ook mountainbikes. Geen aanbindpaal. Alleen 

Fietsparkeur voor stallingen in afgesloten ruimte 

(bewaakte stallingen).  

 

Fabrikant: Klaver Bike(e)motion 

Prijs: vanaf € 59,- per fietsplaats 

 
 

  
Classic Leyden  
Verschil met de Classic Solitary is dat meerdere rekken 

onder de bestrating te koppelen zijn. Alleen Fietsparkeur 

voor stalling in afgesloten ruimte (bewaakte stallingen).  

 

Fabrikant: Klaver Bike(e)motion 

Prijs: vanaf € 65,- per fietsplaats 

 

 
  
Bikeeper Mono/Duo/Trio/Quatro/Pento  
Omvat het fietsframe aan beide zijden, voorkomt kromme 

velgen en beschadiging door tweede fiets. Veilig en 

gecontroleerd parkeren van fietsen met kinderzitjes en 

fietstassen. Types: Mono/Duo/Duo2/DuoZ/Trio/Quatro en 

Penta 

 

Fabrikant: Aerbike Holland BV 

Prijs per plaats: vanaf € 210,- 
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Uitvoeringsprogramma Fietsbeleidsplan 



Bijlage 6: Uitvoeringsprogramma Fietsbeleidsplan 

, revisie

 

 

Nr.  Locatie Knelpunt Maatregel Herkomst Prioriteit 

0 ALGEMEEN     

1 Bebouwde kom Sliedrecht Ontbreken van voldoende fietsenstallingen (bij 

sommige woon-/winkel- en recreatiegebieden 

en bushaltes (kwantitatief en kwalitatief) 

Meenemen in de ontwikkelingsplannen Fietsbalans 2001 II 

2 Gemeente Sliedrecht Ontbreken van fietsbewegwijzering. Opstellen bewegwijzeringsplan.  I/II 

3 Fietsroutes binnen bebouwde kom Onvoldoende vlak wegdek en fietspaden 

uitgevoerd in tegelverhardingen 

 

• Inspectie verharding bestaande fietspaden 

intensiveren naar 1 maal per jaar. 

• Opstellen onderhoudsplan. 

• (Indien mogelijk) vervangen tegelverharding 

door asfaltverharding. 

• Herstraten tegelverhardingen zodra hier 

klachten over zijn. 

Fietsbalans 2001 II 

 

IV 

II 

 

I 

4 Rotondes binnen bebouwde kom Onvoldoende doorstroming en te grote 

stopfrequentie als gevolg van de regeling 

fietsers uit de voorrang. 

Wijzigen voorrangssituatie (volgt al dan niet uit 

het politieke debat).  

Fietsbalans 2001 I 

5 Tiendweg Bromfietsers op het fietspad leiden tot hinder 

bij fietsers.  

Geen maatregelen. De hinder is onvoldoende 

inzichtelijk. En de voordelen van het intensief 

handhaven of voorkomen weegt niet op tegen de 

nadelen.  

Fietsscan IV 

6 Thorbeckelaan • (Te) hoge rijsnelheid autoverkeer. 

• Slechte oversteekbaarheid (brom-) 

fietsers. 

• Snelheidsremmende maatregelen 

autoverkeer  door o.a. aanleg 

attentieverhogende maatregelen.  

• Creëren opstelmogelijkheid in middenberm / 

aanleg fietsoversteekplaatsen.  

• Aanleg vrijliggend fietspad tussen Simon 

Stevinstraat en Kamerlingh Onneslaan icm 

onderhoud Thorbeckelaan 2010 

 II of IV 

 

 

II of IV 

 

 

7 Deltalaan • (Te) hoge rijsnelheid autoverkeer. 

• Slechte oversteekbaarheid (brom-) 

fietsers. 

• Snelheidsremmende maatregelen 

autoverkeer  door o.a. aanleg 

attentieverhogende maatregelen.  

• Creëren opstelmogelijkheid in middenberm / 

aanleg fietsoversteekplaatsen. 

 II of IV 

 

 

II of IV 

 

Prioriteitenmatrix hierop loslaten 



Bijlage 6: Uitvoeringsprogramma Fietsbeleidsplan (Vervolg 1) 

, revisie

 

Nr.  Locatie Knelpunt Maatregel Herkomst Prioriteit 

8 Diverse • Ontbreken fietsdoorsteken • Toevoegen  Informatieavond 

Verkeersbeleidsplan 

 

9 Diverse • Onvoldoende fietsenstallingen • Inventariseren behoefte en bijplaatsen    

      

      

A SLIEDRECHT OOST     

1 Basisscholen Valkweg / De Horst Vrachtauto’s parkeren op de rijbaan om te 

laden en te lossen. 

Fietspad aanleggen ten noorden van De Horst. Bewonersavond II 

2 Rivierdijk tussen de Rembrandtlaan en PC 

Hooftlaan (onderdeel Fietsroutenetwerk 

Zuid-Holland Zuid) 

• (Te) smalle hoofdrijbaan door parkeren. 

• (Te) smalle fietssuggestiestrook (0.50m).  

• (Te) hoge rijsnelheid autoverkeer. 

• Herinrichten dwarsprofiel. 

• Snelheidsremmende maatregelen 

autoverkeer.  

 IV 

3 Kruispunt Thorbeckelaan – Nachtegaallaan 

– Vogelenzang  

• Onvoldoende geleiding overstekende 

(brom-)fietsers. 

• (Te) hoge rijsnelheid 

autoverkeerThorbeckelaan. 

Onderzoeken mogelijkheid voor aanleg rotonde.  IV 

4 Diverse Fietsdoorsteken: 

• Vogelenzang 

• IJsvogel - IJsbaan 

• Omrijden Fietsdoorsteek maken Wijkplatform  

5 Onveilige oversteek Sportlaan thv Praxis • Moeilijke oversteekbaar Middeneiland toevoegen Wijkplatform  

6 Rotonde Hopper • Onnodig omrijden  Tweerichtingen fietspad verder doorzetten. Wijkplatform  

B SLIEDRECHT CENTRUM     

 Stationsplein • Hoofdrijbaan vormt barrière om NS-

station te bereiken.  

• (Te) hoge rijsnelheid autoverkeer. 

Herinrichting wegvak wordt meegenomen in het 

project MerwedeLingeLijn. 

Fietsscan Stationsgebied II  

 

Prioriteitenmatrix hierop loslaten 



Bijlage 6: Uitvoeringsprogramma Fietsbeleidsplan (Vervolg 2) 

, revisie

 

Nr.  Locatie Knelpunt Maatregel Herkomst Prioriteit 

 Stationsweg 

 

• Gezamenlijke afwikkeling autoverkeer en 

fietsverkeer. 

• Ondergeschikte positie (brom-) fietser 

t.o.v. autoverkeer. 

• Fietsvoorzieningen ontbreken.  

• Onvoldoende vlak wegdek. 

• Aanleggen nieuwe fietsverbinding tussen 

A15 en Deltalaan achter de woningen aan 

de westzijde van de Stationsweg langs. 

• Verbeteren aansluitingen fietspad rotonde  

Stationsweg-Thorbeckelaan en aansluiting 

Stationsweg – G. Borgesiusweg. 

• Verbeteren verharding hoofdrijbaan. 

• Fietspad toevoegen aan achter woningen 

aan de westzijde Stationsweg 

Fietsscan Stationsgebied IV 

 Kruispunt Stationsweg – Rembrandtlaan. • Geen opstelmogelijkheid voor fietsers 

• Filevorming bij kruispunt (VRI) 

Studie wordt momenteel uitgevoerd. VCP 2005 II 

 Vrijliggend fietspad van en naar NS-station 

achter woningen Stationsweg oostzijde. 

Beperkt gebruik 

  

Bewegwijzeren fietsroute  Fietsscan Stationsgebied II 

 Route PC. Hooftlaan – Prof. Kamerling 

Onneslaan (sporthal de Stoep). 

(Te) hoge rijsnelheid autoverkeer Inrichten conform 30 km/u of 50 km/u.  II 

 Route S.Stevinstraat - De S. Lohmanstraat.  Fietsvoorzieningen ontbreken  Fietsschakel benadrukken bij revitalisering 

woonwijk. 

 IV? 

 Thorbeckelaan  • Sociale onveiligheid door beplanting en 

bomen langs fietspaden ter hoogte van 

Burg. Feitsmapark. 

• Barrièrewerking 

  

• Snoeien beplanting te hoogte van park en 

sportvelden. 

• Optimaliseren oversteekplaatsen en 

aanpassen wegprofiel (dit wordt momenteel 

voorbereid). 

Fietsscan Stationsgebied II 

 De Savornin Lohmanstraat tussen 

Thorbeckelaan en G. Borgesiusweg 

Smalle rijbaan Instellen eenrichtingsverkeer auto.  IV 

 Kerkbuurt (westelijk gedeelte) Smal wegprofiel hoofdrijbaan in combinatie 

met parkeren op de fietsstroken. 

Herinrichten dwarsprofiel.  IV 

C SLIEDRECHT WEST     

 Tiendweg Geen aansluiting fietsroute op  woonstraten in 

de wijken Craijensteijn, Prickwaert en 

Weresteijn.  

Aanleg fietspaden tussen de woonstraten met 

de Tiendweg (zie kaart wensbeeld fietsnetwerk 

Sliedrecht) 

 II of IV 

Prioriteitenmatrix hierop loslaten 



Bijlage 6: Uitvoeringsprogramma Fietsbeleidsplan (Vervolg 3) 

, revisie

 

Nr.  Locatie Knelpunt Maatregel Herkomst Prioriteit 

 Route Molendijk/ Baanhoek (onderdeel 

Fietsroute netwerk Zuid-Holland Zuid) 

• Smal wegprofiel hoofdrijbaan i.c.m. 

parkeren op fietssuggestiestroken.  

• Slecht wegdek.  

Herinrichten dwarsprofiel.   IV 

 Fietsroute Prickwaert – Tolsteeg • Ontbrekende schakel Fietspad aanleggen   

 Parallelweg – Craijensteijn • Fietsers richting Baanhoek moeten 2x 

oversteken 

Fietspad toevoegen aan westzijde Parallelweg.    

D SLIEDRECHT NOORD     

 Sportlaan • Tegels liggende onvoldoende vlak. 

• Fietsbewegwijzering naar NS-station 

ontbreekt.  

• Doorzetten tweerichtingen fietspad bij 

viaduct met N482 

   

 

• Verbeteren verharding fietspaden 

• Plaatsen fietsbewegwijzering (na opstellen 

Fietsbewegwijzeringsplan) 

Fietsscan Stationsgebied I 

II 

 Gebied tussen Valkweg en De Lockhorst 

 

Ontbrekende schakel fietsnetwerk. Aanleg fietstunnel/-brug onder A15 en aansluiten 

op bestaand fietsnetwerk. 

  

 Gebied tussen Beyerinckstraat en Tolsteeg. Ontbrekende schakel fietsnetwerk. Aanleg fietstunnel/-brug onder A15 en aansluiten 

op bestaand fietsnetwerk. 

  

 

Prioriteitenmatrix hierop loslaten 


