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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De gemeenten Woudrichem en Aalburg zijn voornemens aan de Middenweg te Andel een nieuw 
zwembad te ontwikkelen. De verwachting is dat dit zwembad veel fietsverkeer aantrekt, wat 
gebruik zal maken van de Middenweg, van Veen naar Andel, en van de Neer Andelseweg, tussen 
de N267 en de Middenweg. Beide wegen hebben geen fietsvoorzieningen.  
 
 

1.2 Doel 

In beeld brengen van nut, noodzaak en mogelijkheden van de aanleg van fietsvoorzieningen op of 
langs de Middenweg (tussen Neer Andelseweg en gemeentegrens) en de Neer Andelseweg (tussen 
N267 en Middenweg). 
 
Naast het algemene nut en noodzaak, is ook in beeld gebracht in welke mate het nieuwe zwembad 
hieraan bijdraagt. 
 
 

1.3 Werkwijze 

Om te bepalen of en in welke vorm fietsvoorzieningen noodzakelijk zijn, zijn de volgende stappen 
genomen: 
 

1 inventarisatie verkeer en omgeving: 
beeld van de verkeerskundige, fysieke en juridische omgeving en beleidsvoornemens; 

2 verkeerskundige beoordeling: 
verkeerskundige beoordeling die inzicht geeft in het nut en de noodzaak van fietsvoorzieningen 
en de verkeerskundig optimale en minimale vormgeving van deze fietsvoorziening;  

3 omgevingsbeoordeling: 
inzicht in hoeverre de verkeerskundige oplossingen haalbaar zijn binnen de mogelijkheden en 
beperkingen van de fysieke en juridische omgeving. Resultaat: twee schetsontwerpen, een 
minimale en optimale fietsvoorziening; 

4 kostenraming: 
een kostenraming van de schetsontwerpen voor opname in de kadernota. 

 
 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft de resultaten van de inventarisatie en de verkeerskundige beoordeling: de 
principekeuze of en zo ja, welke soort fietsvoorzieningen noodzakelijk zijn. In hoofdstuk 3 is deze 
principekeuze uitgewerkt in de omgevingsbeoordeling. In hoofdstuk 4 tenslotte is de kostenraming 
opgenomen. 
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2 PRINCIPEKEUZE 

2.1 Conclusies 

Ten aanzien van de nut en noodzaak van fietsvoorzieningen langs de Middenweg en Neer 
Andelseweg, beiden onderdeel van het provinciale en regionale fietsnetwerk, gelden de volgende 
conclusies: 
 

• uitgaande van de huidige situatie is op de Middenweg een fietspad noodzakelijk. Een fiets-
(suggestie)strook is alleen mogelijk indien de intensiteit wordt verlaagd, de gereden snelheden 
worden teruggebracht tot 60 km/uur en de rijbaan wordt verbreed tot minimaal 5,00 meter; 

• de realisatie van het zwembad heeft geen invloed op de keuze tussen een fietspad of 
fiets(suggestie)strook langs de Middenweg. Wel beteken  de realisatie van het zwembad dat 
extra maatregelen noodzakelijk zijn om de hoeveelheid huidige verkeer te beperken , en zo een 
fiets(suggestie)strook mogelijk te maken,  

• voor de aanleg van een fiets(suggestie)strook (=verbreding rijbaan) zijn omgevings-
vergunningen noodzakelijk. Voor de (gedeeltelijke) aanleg van een fietspad zijn bestemmings-
aanpassingen noodzakelijk. De voorkeur gaat daarom uit naar een fiets(suggestie)strook, mits 
wordt voldaan aan de verkeerskundige eisen; 

• op de Neer Andelseweg is, ondanks ‘slechts’ 100 fietsers per dag, een fietspad noodzakelijk, 
omdat de intensiteit niet kan worden verlaagd; 

• conform het bestemmingsplan Buitengebied is een fietspad langs de Neer Andelseweg 
mogelijk. 

 
Aanvullende eisen 
• conform de algemene verkeerskundige richtlijnen van het CROW dient langs de Middenweg 

extra openbare verlichting te worden aangebracht. Volgens het regionale en gemeentelijke 
verkeersbeleid en het in 2011 vastgestelde gemeentelijke beleid ten aanzien van openbare 
verlichting, hoeven alleen de kruisingsvlakken en bijzondere locaties verlicht te worden; 

• een fietspad langs de Neer Andelseweg moet worden voorzien van openbare verlichting; 
• ongeacht de keuze voor een fietspad of fiets(suggestie)strook, dient aandacht besteed te worden 

aan de oversteekpunten voor fietsers: 
• kruispunten Middenweg; 
• oversteek op Middenweg naar doorsteek richting Neer Andelseweg; 
• kruispunt doorsteek en Middenweg met Neer Andelseweg.    
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2.2 Beleidsomgeving 

Om het nut en de noodzaak van fietsvoorzieningen in perspectief te kunnen plaatsen is het 
vigerende verkeersbeleid geïnventariseerd op aspecten van toepassing op fietsvoorzieningen. 
 
Provincie Noord-Brabant - 'Fiets in de Versnelling' – 2009 
De provincie Noord-Brabant heeft haar verkeersbeleid met betrekking tot de fiets in 2009 
uitgewerkt in de nota ‘Fiets in de Versnelling – Visie 2020 met actieprogramma’. Een uitwerking 
van het provinciaal verkeers- en vervoersplan (PVVP) uit 2006. Het heeft tot doel het fietsgebruik 
in Brabant te verhogen. Het plan gaat vooral in op de mens- en voertuiggerichte maatregelen. 
Mede omdat de gezamenlijke GGA’s en de SRE een provinciaal breed utilitaire fietsnetwerk 
hebben vastgesteld, dat door de provincie Noord-Brabant is goedgekeurd. Dit fietsnetwerk is 
integraal overgenomen in deze provinciale visie. Realisatie geschiedt, uitgezonderd langs de 
provinciale wegen, door de gemeenten zelf. Voor de verschijningsvorm en kwaliteit verwijst de 
provincie naar het plan van de GGA’s en de SRE. De Middenweg en Neer Andelseweg maken 
beiden onderdeel uit van het provinciale utilitaire fietsnetwerk. 
 
Het netwerk van recreatieve routes wordt gevormd door het fietsknooppuntennetwerk. Ook voor 
deze routes zijn de wegbeheerders zelf verantwoordelijk. Voor de verschijningsvorm en kwaliteit 
bestaat geen (vastgesteld) eisenpakket. De Middenweg en Neer Andelseweg maken geen 
onderdeel uit van het recreatieve fietsknooppuntennetwerk.     
 
GGA Breda – regionaal fietsnetwerk – 2008 
Op initiatief van de Provincie Noord-Brabant hebben de GGA’s de taak op zich genomen om het 
regionaal fietsnetwerk te actualiseren en daarmee kaders te scheppen voor een gezamenlijke 
aanpak voor verbetering van fietsroutes en bijbehorende kwaliteit. Op basis van: 
 

• wenslijnen, uitgaande van de provinciale gebiedsprofielen, 
• een vertaling van de wenslijnen naar een regionaal fietsnetwerk, 
• een inventarisatie van knelpunten in het netwerk op basis van kwaliteitseisen en 
• een prioritering van knelpunt en, inclusief een kostenindicatie, 

 

is een provinciebreed utilitair fietsnetwerk opgesteld dat regionaal is opgebouwd. In dit netwerk 
zijn knelpunten benoemd die moeten worden aangepakt om te komen tot een kwalitatief voldoende 
netwerk.  
 
De Middenweg en Neer Andelseweg maken onderdeel uit van het utilitaire fietsnetwerk. De 
kwaliteitseisen die daarvoor conform het GGA Breda gelden en als zodanig in het GVVP van de 
gemeente Woudrichem zijn overgenomen, staan vermeld in tabel 1. De kwaliteitseisen waar de 
huidige fietsvoorzieningen van de Middenweg en Neer Andelseweg niet aan voldoen zijn in rood 
weergegeven. 
 

tabel 1 
kwaliteitseisen utilitaire 

fietsnetwerk buiten de 
bebouwde kom GGA 

 
 
 
 
 
 
 

hoofdeis criteria optimaal minimaal 
verharding asfalt of cementbeton tegels 

kleur verharding rood  

maatvoering 
(in 60 zones) 

fietspad 1 richting: 2,5m 
fietspad 2 richtingen: 3,5m 

fietsstrook: 2,0m 

fietspad 1 richting: 1,75m 
fietspad 2 richtingen: 3,0m 

fietsstrook: 1,5m 
comfort 

verlichting 
bij belangrijke 

oversteeklocaties 
(mede)gebruik van 

bestaande verlichting 
veiligheid - - - 

samenhang compleetheid 
aanleggen ontbrekende 

schakels 
- 

omrijfactor maximaal 1,2 maximaal 1,4 

directheid 
obstakelvrije zone 

incidentele obstakels: 
minimaal 0,30 meter 
gesloten obstakels: 

minimaal 0,60 meter 

- 



 
 

 
   
  

Fietsvoorziening Middenweg en Neer Andelseweg - gemeente Woudrichem 6 

Gemeente Woudrichem – Gezamenlijk verkeers en vervoersplan – 2011 
De gemeente Woudrichem heeft haar verkeersbeleid vastgelegd in het gezamenlijk verkeers- en 
vervoerplan (GVVP) Land van Heusden en Altena. Conform het GVVP zijn de Neer Andelseweg 
en de Middenweg een erftoegangsweg, waarbij een maximum snelheid geldt van 60 km/uur.  
 
Volgens het GVVP is de infrastructuur in de gemeente grotendeels op orde en voldoet het aan de 
principes van Duurzaam Veilig. Als algemene maatregel wordt dan ook vermeld de weginrichting 
in de gemeente aan te passen aan de functie van de weg. Op de volgende pagina zijn de algemene 
inrichtingseisen Duurzaam Veilig voor een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom vermeldt. In 
het GVVP is vermeld terughoudend om te gaan met snelheidsremmende maatregelen. 
 
Specifiek wordt in het GVVP voor de Neer Andelseweg vermeld dat onderzoek gedaan moet 
worden naar aanleg van een vrijliggend fietspad. De Middenweg wordt niet vermeld. In het GVVP 
worden beiden wegen niet als aandachtslocaties ten aanzien van subjectieve onveiligheid vermeld. 
 
Inrichtingseisen erftoegangsweg buiten de bebouwde kom: 
 

• snelheidsregime 60 km/uur; 
• geen rijrichtingscheiding; 
• parkeren en OV-haltes in vakken of op de rijbaan; 
• gemengd verkeer, op fietsroutes fietsvoorzieningen, eventueel vrijliggend; 
• bij voorkeur open verharding; 
• snelheidsremmende maatregelen;  
• gelijkwaardige kruispunten. 

 
Het fietsnetwerk, en de daarvoor geldende kwaliteitseisen zijn conform het vermelde in het plan 
‘regionaal fietsnetwerk’ van de GGA Breda. Doel van de gemeente is het verbeteren van de routes 
die veelvuldig door schoolgaande jeugd en recreatief verkeer worden gebruikt.  

 
Waterschap 
PM – eisen waterschap  
 
Gemeente Aalburg 
De gemeente Aalburg heeft geen besluit genomen ten aanzien van de nut en noodzaak, en vorm 
van fietsvoorzieningen langs de Middenweg. Wel heeft de gemeenteraad haar voorkeur 
uitgesproken voor een fietspad.  
 
 

2.3 Inventarisatie verkeer en omgeving 

Verkeersgegevens 
In 2010 en 2011 zijn door de gemeente verkeerstellingen uitgevoerd. De resultaten zijn opge-
nomen in tabel 2. 
 

tabel 2  
intensiteiten en 

snelheden 
 
 
 
 
 
 
 
Door realisatie van het zwembad zullen de intensiteiten op de Middenweg en Neer Andelseweg 
toenemen. Het geraamde aantal bezoekers per (werk)dag is 450. Op basis van kengetallen van het 
CROW is bepaald dat het aantal extra autoritten (heen en terug) op een gemiddelde werkdag 
ongeveer 165 zal zijn. In de zomer neemt dit toe tot ongeveer 238 autoritten per dag. 

werkdag weekenddag
Veensesteeg 111 1177 - 5,6% 77
Duizendmorgen 208 1470 - 7,9% 74

TOTAAL 319 2646 - 1 6,9% 75
Bronkhorst 54 1589 1162 5,9% 56
Middenweg 59 1560 1169 4,7% 64
TOTAAL 113 3149 2331 5,3% 60
Provincialeweg N267 54 677 464 6,8% 39
Eendenveld (Gemeente Aalburg) 41 674 532 8,0% 38
TOTAAL 95 1351 996 7,3% 39

V85

Middenweg

Neer-Andelseweg

Neer-Andelseweg

richtingjaarstraat
intensiteit gemotoriseerd verkeeraantal 

fietsers
%  vracht-
verkeer

feb. 2011

okt. 2010

jun. 2010
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Naar de exacte herkomst van bezoekers is geen onderzoek gedaan. De ontwikkelaar geeft aan dat 
het verzorgingsgebied van het zwembad bestaat uit alle dorpen van de gemeenten Woudrichem en 
Aalburg en in beperkte mate uit enkele dichtbij gelegen dorpen van de gemeenten Werkendam en 
Zaltbommel. Een goede aanname om de herkomst en daarmee de verdeling van de autoritten over 
de verschillende wegen te bepalen, is de bezoekers te relateren aan de omvang van de verschil-
lende kernen. Op basis van die aanname is de toename van de huidige intensiteit bepaald (tabel 3). 
Concreet betekent de realisatie van het zwembad een toename van maximaal ongeveer 6% op de 
Middenweg en 0,5% op de Neer Andelseweg. 
 
 

tabel 3  
toename intensiteiten als 

gevolg van zwembad 
 
 
 
 
De toename van de intensiteiten als gevolg van de realisatie van het zwembad zijn zo beperkt dat 
dit geen invloed heeft op de keuze tussen een fietspad of fiets(suggestie)strook. Wel betekent de 
realisatie van het zwembad voor de Middenweg dat, voor het mogelijk maken van een 
fiets(suggestie)strook, extra maatregelen noodzakelijk zullen zijn om de hoeveelheid huidige 
verkeer te beperken.  
 
Ongevallen 
In figuur 1 zijn de locaties van de ongevallen (blauw) en slachtofferongevallen (rood) van de 
afgelopen 5 jaar weergegeven. 
 
Op de Neer Andelseweg hebben de afgelopen 5 jaar 4 ongevallen voorgedaan. 2 daarvan 
gebeurden op het kruispunt met de Middenweg. Toedrachten: geen voorrang verlenen (2 auto’s) en 
slippen (eenzijdig ongeval fietser). Op het kruispunt met de Parallelweg vond 1 ongeval plaats 
tussen 2 auto’s als gevolg van fout inhalen/snijden. Op het wegvak tussen de Parallelweg en de 
provinciale weg vond ook 1 ongeval plaats. Een eenzijdig slipongeval van een auto, waarbij een 
ziekenhuisgewonde viel.    
 

figuur 1  
 ongevallen 2006-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opvallend is dat op de Middenweg de ongevallen vooral plaatsvinden tussen het kruispunt met de 
Kammetweg en de Duizendmorgen. Op de wegvakken ten oosten en westen hiervan vinden, op 
één uitzondering na, geen ongevallen plaats. In totaal hebben 6 ongevallen plaatsgevonden. De 
laatste 3 jaar, elk jaar 1. De laatste 3 jaar betreffen het ook allemaal slachtofferongevallen. Bij 2 
ongevallen, in 2008 en 2010, was een fietser betrokken. In beide gevallen als gevolg van het niet 
verlenen van voorrang. Eenmaal was daarbij de fietser de veroorzaker. Ook de toedracht van de 
overige ongevallen, waarbij geen fietsers betrokken zijn, komen voort uit het niet verlenen van 
voorrang. Slechts eenmaal betreft het een andere toedracht: slippen.    

straat toename werkdag 
(motorvoertuigen/etmaal) 

 toename zomerdag 
(motorvoertuigen/etmaal) 

Neer Andelseweg zuid 6 10 
Neer Andelseweg noord 7 10 

Parallelweg 38 55 
Middenweg west 51 73 
Middenweg oost 32 46 
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Huidige vormgeving 
Middenweg 
De Middenweg vormt een verbinding tussen de Neer Andelseweg/Andel en Veen. De maximum 
snelheid is 60 km/uur. Het is een asfaltweg van 4,75 tot 4,90 meter breed. De weg is voorzien van 
kantmarkering. Deze 1-1 markering is zodanig aangebracht dat een rijloper ontstaat van 3,75 tot 
3,90 meter en een redresseerstrook van 0,50 meter. Fietsers kunnen gebruik maken van deze 
redresseerstrook. De redresseerstrook is niet voorzien van een (rode) kleur. De berm (gras) wordt, 
gezien de sporen, regelmatig gebruikt door autoverkeer. 
 

figuur 2  
 Middenweg (links) en 
aansluiting Middenweg 

op Neer Andelseweg 
(rechts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
De weg is aan één zijde om de ongeveer 200 meter voorzien van openbare verlichting. Tussen de 
Neer Andelseweg en de Duizendmorgen staat de verlichting aan de noordzijde. Tussen de 
Duizendmorgen en de gemeentegrens aan de zuidzijde. Aan de zuidzijde van de Middenweg staan 
bomen langs de kant van de weg. Tussen de Duizendmorgen en de gemeentegrens staan ook 
bomen aan de noordzijde van de weg. Woningen en percelen sluiten rechtstreeks aan op de weg 
met een inrit. Al dan niet verhard. Aan beide zijden van de weg ligt een watergang. Aan de 
noordzijde ligt deze op ongeveer 2 tot 2,5 meter. Aan de zuidzijde op ongeveer 3,5 tot 4,5 meter.    
 
Bij de bebouwde komgrens van Veen is de weg afgesloten voor voertuigen breder dan 2,1 meter.  
 
Ter hoogte van de Kammetweg en de Duizendmorgen zijn (toegankelijke) openbaar vervoer 
halteparen aanwezig. De haltes aan de noordzijde van de weg zijn met respectievelijk de 
Kammetweg en Duizendmorgen verbonden door een 0,9 meter breed trottoir.  
 
De kruispunten met de Kammetweg en de Duizendmorgen zijn gelijkwaardige kruispunten, 
voorzien van een in asfalt uitgevoerd kruispuntplateau, met 60 km/uur opritten en een (licht) rode 
kleur. De kantmarkering/fietssuggestiestroken worden op deze plateaus onderbroken.   
 
Op de gemeentegrens, op het deel van de Middenweg dat in de gemeente Aalburg is gelegen is een 
(in asfalt uitgevoerde) drempel aangebracht. 450 meter verder is de bebouwde kom grens gelegen, 
waar ook een drempel aanwezig is. Aan de zijkant van de weg een kleine strook met cementbeton 
aangebracht.  
 
De aansluiting met de Neer Andelseweg is uitgebogen. Fietsers hebben de mogelijkheid om deze 
uitbuiging ‘af te snijden’ (zie figuur 2). Het kruispunt Neer Andelseweg-Middenweg en Neer 
Andelseweg-Parallelweg zijn gelijkwaardige kruispunten. Uitzondering is het fietspad tussen de 
Neer Andelseweg en de Middenweg (doorsteek): hierbij is aan beide zijden van de doorsteek de 
voorrang geregeld. 
 
Neer Andelseweg 
De Neer Andelseweg vormt de verbinding tussen de provinciale weg N267 en Andel. De 
maximum snelheid is 60 km/uur. De asfaltweg is 6,0 meter breed en voorzien van 2-1 
kantmarkering/fietssuggestiestrook (zonder kleur, zie figuur 3). De berm kent aan beide zijden 
veel gebruikssporen van (uitwijkend) gemotoriseerd verkeer. Aan beide zijden van de weg staan 
bomen en is op ongeveer 3,0 tot 3,5 meter van de rijbaan een watergang aanwezig. De weg kent, 
uitgezonderd bij de kruispunten met de provinciale weg en de Parallelweg/Middenweg geen 
openbare verlichting.  
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De kruispunten Neer Andelseweg-Parallelweg en Neer Andelseweg-Middenweg zijn gelijkwaar-
dig en voorzien van plateau-markering. Bestuurders van rechts hebben op deze kruispunten dus 
voorrang, inclusief fietsers die vanaf het fietspad langs de Parallelweg de Neer Andelseweg 
naderen. Fietsers die de fietsdoorsteek tussen de Parallelweg en de Middenweg nemen moeten wel 
voorrang verlenen aan het verkeer op de Neer Andelseweg. Hiervoor zijn haaientanden 
aangebracht.    
 

figuur 3  
 Neer Andelseweg 

(links) en aansluiting 
Neer Andelseweg op 

Parallelweg en 
Middenweg (rechts) 

 
 
 
 
 
 
 
Juridische omgeving 
Voor zowel de Middenweg als de Neer Andelseweg geldt het bestemmingsplan Buitengebied, 
vastgesteld door de gemeente Woudrichem op 21 juni 2011. Hieronder zijn de belangrijkste 
bestemmingen en daarmee mogelijkheden en beperkingen voor een fietspad of verbreding van de 
wegen aangegeven. In de bijlage is een uitgebreider overzicht opgenomen.  
 
Middenweg 
Voor de Middenweg geldt dat tussen de aan beide zijden van de Middenweg gelegen bestaande 
sloten de gronden zijn aangewezen voor verkeersdoeleinden in de vorm van een erftoegangsweg. 
Vanaf huisnummer 21 richting het oosten, geldt deze bestemming tussen de perceelsgrenzen. Bij 
deze verkeersdoeleinden hoort ook de aanleg van een fietspad. 
 
De volgende bestemmingen geven beperkingen aan de aanleg van een fietspad of verbreding van 
de weg: 
 

• leiding – riool: 
waar: ten noorden van de huidige rijbaan, tot aan de perceelgrenzen, tussen ongeveer de Neer 
Andelseweg en Middenweg huisnummer 7; 
wat: omgevingsvergunning noodzakelijk voor verbreding weg en aanleg fietspad; 

• water: 
waar: ten noorden van de huidige rijbaan, vanaf de perceelgrenzen tot half de gronden die de 
functie “leiding-riool” hebben, tussen ongeveer de Neer Andelseweg en Middenweg 
huisnummer 21.   
wat: geen invloed op verbreding rijbaan. De aanleg van een fietspad staat niet ten dienste van 
deze bestemming, en is dus niet toegestaan; 

• archeologie: 
waar: grofweg tussen Middenweg huisnummer 9 en halverwege huisnummers 11 en 13, en 100 
meter voor en na de Duizendmorgen; 
wat: omgevingsvergunning noodzakelijk voor verbreding rijbaan en aanleg fietspad; 

• leiding - gas: 
waar: ongeveer 130 meter ten oosten van de Duizendmorgen wordt de Middenweg hierdoor 
doorkruist; 
wat: omgevingsvergunning noodzakelijk voor verbreding rijbaan en aanleg fietspad; 
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• overige bestemmingen: 
De overige gronden ten zuiden en noorden van de rijbaan hebben bestemmingen of 
functieaanduidingen waarop volgens het bestemmingsplan Buitengebied geen fietspad mag 
worden aangebracht: 
 

• bestemming agrarisch; 
• bestemming wonen; 
• functieaanduiding glastuinbouw; 
• functieaanduiding grondgebonden veehouderij; 
• functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – 11 (minicamping). 

 
Neer Andelseweg 
De gronden tot ongeveer 7 meter aan beide zijden van de Neer Andelseweg zijn aangewezen voor 
verkeersdoeleinden in de vorm van een erftoegangsweg. Bij deze verkeersdoeleinden hoort ook de 
aanleg van een fietspad. Buiten deze grens gelden functies (bos en agrarisch) die de aanleg van een 
fietspad, zonder vergunning of zelfs bestemmingsplanwijziging niet toestaan. 
 
 

2.4 Verkeerskundige beoordeling 

Basiskeuze 
Op basis van de inventarisatie in paragraaf 2.3 is in deze paragraaf een verkeerskundige 
beoordeling gemaakt ten aanzien van noodzakelijke fietsvoorzieningen. Als hulpmiddel is hiervoor 
een eenvoudig keuzeschema met richtlijnen beschikbaar, opgesteld door de CROW (publicatie 
230). Dit keuzeschema is weergegeven in tabel 4. 
 
Uit tabel 4 leiden we af dat op basis van de functie van de weg, de gereden snelheden, intensiteit 
en de functie van de weg, de volgende fietsvoorzieningen noodzakelijk zijn: 
 

• Middenweg: fietspad; 
• Neer Andelseweg: fietspad. 
 

tabel 4 
keuzeschema 

fietsvoorzieningen 
publicatie 230 CROW 
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Voorgaande verkeerskundige beoordeling is gebaseerd op het huidige gebruik van de wegen. 
Daarnaast kan ook het gebruik van de weg worden aangepast op de richtlijnen. Zodanig dat een 
fiets(suggestie)strook mogelijk wordt: 
 

• intensiteit terugbrengen tot maximaal 2.500 motorvoertuigen/etmaal: 
• de Middenweg kent een verrassend hoge etmaalintensiteit van ongeveer 2.650 motor-

voertuigen. Dit zal door de realisatie van het zwembad nog wat toenemen, met name op het 
deel tussen de Neer Andelseweg en de aansluiting van het zwembad. Ook ruimtelijke 
ontwikkelingen in Veen kunnen de intensiteit verder doen toenemen. Indien de intensiteit 
echter met ongeveer 25% teruggebracht kan worden vervalt elke noodzaak tot aanleg van 
een fietspad op basis van het intensiteitcriterium. Dit is mogelijk haalbaar met de aanleg 
van verschillende snelheidsremmende maatregelen. In hoeverre de grens van 2.500 
motorvoertuigen werkelijk gehaald kan worden is niet met zekerheid te bepalen. Dit zal na 
aanleg van snelheidsremmende maatregelen moeten worden gemonitoord. De mogelijke 
realisatie van een verbinding tussen de Veensesteeg (in het verlengde van de Middenweg) 
en de provinciale weg N267, middels een afbuigende voorrang vanaf Veen naar de N267, 
kan aan de vermindering van de intensiteit een substantiële bijdrage leveren; 

• uitgangspunt is dat de intensiteit op de Neer Andelseweg tussen de provinciale weg en de 
Middenweg ongeveer gelijk is aan die van het deel tussen de Middenweg en de Bronkhorst. 
Omdat de Neer Andelseweg de ontsluiting voor Andel verzorgd is het niet realistisch de 
intensiteit te verlagen tot onder de huidige 3.150 motorvoertuigen; 

• V85 (gereden snelheden) garanderen van maximaal 60 km/uur: 
• op de Middenweg rijdt op dit moment 15% van het verkeer ruim harder dan 75 km/uur. Om 

deze snelheid terug te brengen tot 60 km/uur zal het aantal snelheidsremmende maatregelen 
op de Middenweg moeten worden uitgebreid tot om de ongeveer 200 meter; 

• op de Neer Andelseweg rijdt 85% van het verkeer maximaal 50 km/uur. Deze snelheid is 
echter wel gemeten op het noordelijke deel van de Neer Andelseweg. De verwachting is dat 
op het deel tussen de Middenweg en de N267 de snelheid iets hoger dan 50 km/uur ligt. 
Verdere daling van deze snelheid is realiseerbaar, mits een snelheidsremmende maatregel 
wordt aangebracht; 

• rijloper verbreden tot minimaal 5,00 meter: 
• op basis van het Handboek Wegontwerp – Erftoegangswegen (publicatie 164d CROW) zijn 

fiets(suggestie)stroken, naast het intensiteits- en snelheidscriterium, pas mogelijk indien de 
rijbaanbreedte minimaal 5,00 meter bedraagt. 

 
Op basis van voorgaande concluderen we dat: 
 

• door de intensiteit en gereden snelheden op de Middenweg te beïnvloeden en de breedte van de 
Middenweg aan te passen, een fiets(suggestie)strook haalbaar is;   

• de intensiteit van de Neer Andelseweg niet zodanig kan worden verlaagt, dat kan worden 
volstaan met een fiets(suggestie)strook. 

 
Hoofdeisen 
Naast de indicatoren zoals opgenomen in tabel 4 zijn ook andere indicatoren van invloed op het 
nut en de noodzaak voor fietspaden:  
 
Verkeersveiligheid 
Op basis van de geregistreerde fietsongevallen van de afgelopen 10 jaar, is de noodzaak voor de 
aanleg van een fietspad langs beide wegen niet aanwezig. Er vinden immers geen ongevallen met 
fietsers plaats. Om ongevallen met fietsers in de toekomst te voorkomen is het op basis van de 
richtlijnen gewenst om: 
 

• extra aandacht te besteden aan de gelijkwaardige kruispunten op de Middenweg en Neer 
Andelseweg, en de fietsoversteek vanuit de Middenweg naar de Parallelweg.  

• voldoende verlichting te hebben, niet alleen rondom de kruispunten, maar ook op de route. Een 
verlichting om de 200 meter is zeker in het geval van een fiets(suggestie)strook te weinig. 
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Samenhang 
De eis van samenhang is eigenlijk een netwerk-eis en niet van toepassing op een enkele route. Wel 
kan vanuit deze eis gesteld worden dat een route samenhangend moet zijn, als zijnde herkenbaar 
als fietsroute. Het is weliswaar geen indicator voor de keuze welke verschijningsvorm te kiezen, 
wel kan worden gesteld dat de gehele route Parallelweg-Middenweg bij voorkeur moet worden 
uitgevoerd in dezelfde verschijningsvorm. Dit pleit in het geval van twijfel voor een fietspad langs 
de Middenweg.  
 
Directheid 
Voor de directheid van fietsroutes wordt een normgetal gehanteerd van 1,2 als maximale 
omrijfactor. Een omrijfactor hoger dan 1,2 wordt door fietsers als te groot ervaren. Deze 
omrijfactor is gebruikt om te toetsen of er alternatieve routes beschikbaar zijn: 
 

• fietsers op de Middenweg zullen over het algemeen van Aalburg of Veen naar Andel, Giessen, 
Rijswijk of Woudrichem rijden. De route is voor het deel langs de Parallelweg voorzien van 
een eenzijdig tweerichtingenfietspad. De enige alternatieve route is via de (Hoge) Maasdijk. 
Deze route zal voor fietsers ongeveer een omrijafstand van 5% betekenen. Deze alternatieve 
route loopt grotendeels over een rivierdijk, waar de rijbaan (breedte en dwarsprofiel) over het 
algemeen smaller is dan die van de Middenweg. De hoeveelheid verkeer op de Maasdijk ligt 
met ongeveer 1.250 motorvoertuigen per etmaal wel beduidend lager dan op de Middenweg. 
De gereden snelheden zijn, ondanks het smallere profiel, wel vergelijkbaar met die op de 
Middenweg: 85% van het verkeer rijdt maximaal 70 km/uur; 

• fietsers op het zuidelijke deel van de Neer Andelseweg zullen over het algemeen van Andel, 
Giessen of Rijswijk richting Eethen rijden (en vice versa). Langs deze gehele route is geen 
fietspad aanwezig. Deze fietsers hebben geen alternatief. 

 
Kijkend naar de inrichting en gebruik van de alternatieve routes stellen we het volgende: 
 

• voor de Middenweg is in de vorm van de (Hoge) Maasdijk een alternatieve route beschikbaar 
die qua afstand vergelijkbaar is. Deze route kent minder gemotoriseerd verkeer. Fietser komen 
echter meer “obstakels” tegen: verkeer van rechts, afslaan etc., omdat de route door de 
bebouwde kom loopt. Dit beïnvloedt de directheid van de route niet in afstand, maar wel in 
tijd. Daarnaast heeft dezer route een smaller profiel en rijdt het gemotoriseerd verkeer ongeveer 
even hard. Een werkelijk alternatief voor de Middenweg is het daarmee niet. Deze alternatieve 
route is overigens wel een recreatieve fietsroute. Eventuele maatregelen daar, zouden daarmee 
ook ten goede komen aan de recreatieve fietser. Maatregelen op deze alternatieve route zullen 
echter niet kunnen voorkomen dat fietsers de Middenweg zullen blijven gebruiken. Ook als het 
aantal fietsers op de Middenweg significant minder wordt, zal dat niet de noodzaak van de 
fietsvoorzieningen beïnvloeden. Wel pleit het nemen van maatregelen op de alternatieve route 
in het geval van twijfel tussen een fietspad of fiets(suggestie)stroken, voor fiets(suggestie)-
stroken langs de Middenweg; 

• voor de Neer Andelseweg is geen volwaardig alternatief beschikbaar. 
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Comfort 
Voor het comfort voor fietsers zijn de volgende punten van belang: 
 

• voorrang: 
fietsers moeten op alle kruispunten voorrang verlenen aan kruisend verkeer vanaf rechts; 

• minimale stopfrequentie: 
fietsers op de Neer Andelseweg zullen regelmatig moeten stoppen op de oversteek vanuit de 
Middenweg naar de Parallelweg. Daarnaast hebben fietsers op de Middenweg, die moeten 
oversteken naar het fietspad (doorsteek) richting de Neer Andelseweg en Parallelweg, kans om 
te moeten stoppen. Daarnaast moeten zij achterom kijken om te kunnen beoordelen of zij de 
oversteek naar de doorsteek kunnen maken; 

• geen hinder door overig verkeer: 
fietsers worden door het overige verkeer, niet zijnde hoge intensiteiten, gehinderd door de 
smalle rijbanen. Met name op de Neer Andelseweg, waar gemotoriseerd verkeer elkaar ook 
vaak in tegengestelde richting moet passeren, betekent dit dat de fietser of het gevoel zal 
krijgen opgejaagd te worden (auto blijft achter fietser) of te dichtbij wordt gepasseerd. Op de 
Middenweg komen tegenliggers minder vaak voor en worden fietsers minder gehinderd. 

• gesloten verharding: 
een fietsroute moet voorzien zijn van gesloten verharding (asfalt of beton). Zowel de 
Middenweg als de Neer Andelseweg kennen gesloten verharding; 

• ruime bochten: 
omdat fietsers gebruik maken van de rijbaan, komen zij geen scherpe bochten tegen in de 
huidige situatie. 

 
De meeste comfortknelpunten beïnvloeden de keuze voor een fietspad of een fiets(suggestie)strook 
niet. In beide gevallen zullen maatregelen genomen moeten/kunnen worden om de comfort-
knelpunten op te lossen. Uitzondering hierop is de hinder door het overige verkeer op de Neer 
Andelseweg als gevolg van de smalle rijbaan. Dat knelpunt pleit voor een fietspad.  
 
Aantrekkelijkheid 
Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom. Sociale veiligheid speelt dan een belangrijke rol. 
Openbare verlichting is op de Middenweg in beperkte mate en op de Neer Andelseweg niet 
aanwezig. 
 
Naast openbare verlichting is zicht vanuit en op de omgeving een andere richtlijn. Langs de route 
ontbreekt dit zicht soms door hoger opgaande watergangbegroeing of het simpelweg ontbreken 
van woningen langs het wegvak. Een keuze voor een fietspad of fiets(suggestie)strook zal hierop  
echter geen invloed hebben. Wel wordt bij een fietspad volgens de landelijke richtlijn bij voorkeur 
aparte verlichting voor het fietspad aangebracht. 
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3 OMGEVINGSBEOORDELING 

3.1 Conclusie 

Wij adviseren u minimaal de volgende fietsvoorzieningen aan te brengen: 
 

Middenweg 
• van de Neer Andelseweg tot aan de aansluiting van het zwembad een eenzijdig tweerichtingen 

fietspad van 3,00 meter aan de zuidzijde van de weg; 
• het zwembad aansluiten met een afgebogen, gelijkwaardig kruispunt, waarbij de route over de 

Middenweg wordt tegengegaan;  
• ten oosten van de aansluiting van het zwembad de weg verbreden tot 5,30 meter, voorzien van 

rode fietsstroken van 1,50 meter.   
 
Neer Andelseweg 
• een eenzijdig tweerichtingen fietspad van 3,00 meter aan de oostzijde van de weg, waarbij de 

bomen aan de oostzijde van de weg worden gekapt. 
 
In de bijlagen zijn deze (minimale) maatregelen op kaart weergegeven. Ook is een optimale 
variant aangeven.  
 
 

3.2 Overwegingen 

Middenweg 
Minimale variant 
Van de Neer Andelseweg tot aan de aansluiting van het zwembad een eenzijdig tweerichtingen 
fietspad van 3,00 meter aan de zuidzijde van de weg. Ten oosten van de aansluiting van het 
zwembad de weg verbreden tot 5,30 meter, voorzien van rode fietsstroken van 1,50 meter.   
 
Een verbreding van de weg tot 5,30 meter ten gunste van de fietsstroken, is op bijna het gehele 
traject mogelijk. Uitzondering hierop vormen de volgende delen van de weg: 
 

• grofweg tussen Middenweg huisnummer 9 en halverwege huisnummers 11 en 13, en 100 meter 
voor en na de Duizendmorgen; in verband met de bestemming ‘archeologie’; 

• ongeveer 130 meter ten oosten van de Duizendmorgen wordt de Middenweg doorkruist door 
gronden met de functie leiding – gas. 
 

Voor die trajectdelen dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd (en daarbij behorend 
nader onderzoek te worden uitgevoerd) voor verbreding van de weg. 
 
Daarnaast is het in deze fase van het ontwerp niet duidelijk of de bomen langs de kant van de weg 
kunnen worden gehandhaafd. Er blijft een ruimte van ongeveer 1,00 meter over tussen de 
verharding en de bomen. Het is echter niet duidelijk hoe de wortelgroei van deze bomen is en of 
dit problemen op kan gaan leveren voor de verharding. Dan wel de verharding voor de wortelgroei 
en daarmee gezondheid van de bomen. Bij de vertaling naar een voorlopig en definitief ontwerp 
(VO/DO) zal hier nader onderzoek naar gedaan moeten worden. Indien knelpunten naar voren 
komen, dienen de bomen gerooid te worden of de rijbaan te worden versmald tot 4,70 meter, met 
minimale fietssuggestiestroken van 1,20 meter (minimale maat fietssuggestiestroken conform 
ASVV2008 – CROW).   
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De aanleg van een fietspad op het deel van de Middenweg tussen de Neer Andelseweg en de 
aansluiting van het zwembad heeft de volgende voordelen: 
 

• verbreding van de weg op dit deel is niet nodig, waardoor geen omgevingsvergunning 
noodzakelijk is voor het verbreden van de weg. Het noordelijke deel van de weg heeft namelijk 
de bestemming “leiding-riool”, waarbij verwacht mag worden dat verbreding niet zomaar 
mogelijk is; 

• de toename van het verkeer als gevolg van het zwembad is voornamelijk op dit deel van de 
Middenweg geconcentreerd. De hoeveelheid verkeer op dit deel zal dus moeilijk te 
verminderen zijn; 

• de aanleg van het fietspad lost de lastige oversteek van de Middenweg naar de doorsteek naar 
de Parallelweg, en de oversteek naar het zwembad op; 

• bijkomend voordeel van het afbuigende fietspad naar het zwembad is dat een extra weerstand 
wordt opgeroepen voor (doorgaand) verkeer op de Middenweg. 

 
Het waterschap stelt dat de watergang aan de zuidzijde van de Middenweg behouden dient te 
blijven. In de minimale variant gaan we er vanuit dat het fietspad met een minimale tussenberm 
van 1,00 meter te zuiden van de Middenweg wordt aangebracht. Het is dan noodzakelijk de 
watergang een klein stukje zuidwaards te verplaatsten. Het fietspad komt in deze variant op een 
gasleiding te liggen waardoor op dit deel van het fietspad open verharding noodzakelijk is. 
 
In deze variant is geen bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Wel zullen agrarische gronden 
aangekocht moeten worden. 
 
Om de hoeveelheid verkeer te beperken is voorgesteld de kruispunten met de Duizendmorgen en 
de Kammetweg in te snoeren. Indien blijkt dat de hoeveelheid verkeer niet voldoende daalt en de 
gereden snelheden te hoog blijven, dienen extra snelheidsremmende maatregelen op de wegvakken 
te worden aangebracht. Eén en ander is ook afhankelijk van de maatregelen op het grondgebied 
van de gemeente Aalburg (afbuiging Veensesteeg naar provinciale weg N267). 
 
Optimale variant 
De optimale variant gaat, in plaats van een verbreding van de rijbaan ten gunste van fietsstroken, 
uit van de aanleg van een eenzijdig tweerichtingen fietspad van 3,00 meter aan de zuidzijde van de 
Middenweg. Hierbij is de zuidzijde gekozen, omdat: 
 

• deze aansluit op het fietspad nabij het zwembad; 
• niet gronden met de bestemmingen ‘leiding-riool’ en ‘water’ over langere stukken hoeven te 

worden gebruikt; 
• aan de noordzijde meer verschillende grondeigenaren aanwezig zijn, waarbij meer 

woonpercelen zouden moeten worden aangetast dan in het geval van een zuidelijk tracé. 
 
Het fietspad wordt over de hele lengte (dus ook tussen het zwembad en de Neer Andelseweg) 
aangelegd achter de watergang. De aanleg achter de watergang is noodzakelijk, omdat het 
aanbrengen van een tussenberm van slechts 1,00 meter over langere afstand niet gewenst is. 
Daarnaast zou dit betekenen dat alle bestaande bomen aan de zuidzijde van de Middenweg gerooid 
moeten worden. Voorgaande geldt voor het grootste deel van de Middenweg. Bij enkele 
woonpercelen is gebruik gemaakt van het minimale profiel, al dan niet in combinatie met een 
duiker in plaats van verplaatsing van de watergang.  
 
Voor de aanleg van het fietspad achter de watergang is het noodzakelijk voornamelijk agrarische 
gronden aan te kopen. 
 
Indien een fietspad wordt aangebracht is het niet noodzakelijk de kruispunten in te snoeren of 
snelheidsremmende maatregelen op de wegvakken aan te brengen. 
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Neer Andelseweg 
Minimale variant 
Een eenzijdig tweerichtingen fietspad van 3,00 meter aan de oostzijde van de rijbaan. Om zo min 
mogelijk inbreuk te maken op het bosperceel aan de oostzijde, worden de tussenbermen en 
watergang met minimale breedte aangebracht. Concreet betekent dit het rooien van de bomen aan 
de oostzijde van de rijbaan, het aanbrengen van een tussenberm van 1,00 meter met haag, een 
fietspad van 3,00 meter en (een verplaatste bestaande) een watergang met een talud van 1:2. 
Hiermee is een totale breedte vanaf de kant van de huidige rijbaan noodzakelijk van 10 meter. Dit 
betekent een inbreuk op het bosperceel van ongeveer 2,25 meter (7%). Voor de delen waar het 
fietspad over de gronden met agrarische bestemming leidt (ten noorden en zuiden van het 
bosperceel), zal een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk zijn. 
 
Het is noodzakelijk een omgevingsvergunning te verkrijgen, middels onderzoek naar de inbreuk 
op de landschappelijke waarden. In het slechtste geval dien een bestemmingswijziging door te 
worden gevoerd. Daarnaast zal het noodzakelijke bosperceel en agrarische gronden (ten noorden 
en zuiden van het bosperceel) moeten worden aangekocht. 
 
Aan zowel de noord- als zuidzijde kan het fietspad eenvoudig worden aangesloten op de al 
bestaande voorzieningen. 
 
Optimale variant 
De optimale variant is vergelijkbaar met de minimale variant, echter met tussenbermen die 
voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen. Daarnaast is als uitgangspunt gekozen de bomen aan 
de oostzijde van de rijbaan te handhaven en de watergang in zijn huidige vorm, met een wat 
minder steil talud, terug te brengen.  
 
Door bovenstaande uitgangspunten is in plaats van een dwarsprofiel van 10 meter bij de minimale 
variant, een dwarsprofiel vanaf de rijbaan van 14 meter noodzakelijk. In totaal wordt hiermee het 
bosperceel over de volledige lengte ongeveer 6,25 meter smaller (18%).    
 
 

3.3 Schetsontwerp 

De schetsontwerpen zijn in de bijlagen opgenomen. 
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Project : Kostenraming fietsvoorziening minimale va riant

Opdrachtgever : Gemeente Woudrichem

Projectnummer : 11.1106 Datum opmaak : 1-02-2012

Onderdeel 1 : 
Omschrijving Een- Hoev. Prijs per Totaal

heid p.e. eenheid
WEGVAK ZWEMBAD - GEMEENTEGRENS (FIETSSTROKEN)

Frezen en afvoeren deklaag 40mm m2 5.700 4,00€               22.800,00€             

Zagen asfaltverharding kruispunten 200 mm ( t.b.v. opbreken) m1 115 4,00€               460,00€                  

Opbreken en afvoeren asfaltverharding (ca. 200mm) m2 100 9,05€               905,00€                  

Grond ontgraven t.b.v. cunet (750 mm) incl. afvoer m3 75 6,00€               450,00€                  

Leveren en aanbrengen zand voor zandbed (500 mm) m3 50 15,00€             750,00€                  

Leveren en aanbrengen menggranulaat (200 mm) m2 100 4,75€               475,00€                  

Leveren en aanbrengen asfalt compleet (200 mm) ton 50 75,00€             3.750,00€               

Leveren en aanbrengen deklaag steenmastiekasfalt ton 285 140,00€           39.900,00€             

leveren en aanbrengen kleeflaag m2 5.700 0,19€               1.083,00€               

Leveren en aanbrengen BSS KF Elleboogverband (overrijdbare delen) m2 100 23,00€             2.300,00€               

Leveren en aanbrengen lijnmarkering (thermoplast) m1 3.800 2,08€               7.904,00€               

Totaal 80.777,00€             

WEGVAK NEER ANDELSEWEG - ZWEMBAD (FIETSPAD)

Opbreken elementenverharding m2 6 2,00€               12,00€                    

Zagen asfaltverharding kruispunten 200 mm ( t.b.v. opbreken) m1 50 2,00€               100,00€                  

Opbreken en afvoeren asfaltverharding (ca. 200mm) m2 350 9,05€               3.168,00€               

Opbreken kantopsluiting m1 5 3,00€               15,00€                    

Frezen groenstrook m2 6.850 0,20€               1.370,00€               

Verwijderen begroeiing are 2 169,00€           338,00€                  

Verwijderen stobben st 30 40,00€             1.200,00€               

Verwijderen boomwortels m2 270 10,00€             2.700,00€               

Grondwerk watergang t.b.v. flauwer talud m3 1.500 0,90€               1.350,00€               

Grond ontgraven t.b.v. cunet (750 mm) m3 1.750 3,40€               5.950,00€               

Leveren en aanbrengen zand voor zandbed (500 mm) m3 1.165 15,00€             17.475,00€             

Leveren en aanbrengen menggranulaat (200 mm) m2 2.330 4,75€               11.068,00€             

Leveren en aanbrengen onderlaag asfaltbeton fietspad ton 102 75,00€             7.650,00€               

Leveren en aanbrengen deklaag steenmastiekasfalt ton 73 140,00€           10.220,00€             

leveren en aanbrengen kleeflaag m2 1.455 0,19€               277,00€                  

Leveren en aanbrengen betontegels (300 x 300 x 45 mm, rood) m2 600 12,00€             7.200,00€               

Leveren en aanbrengen lijnmarkering (thermoplast) m1 700 1,56€               1.092,00€               

Leveren en aanbrengen asfalt compleet (200 mm) ton 250 88,00€             22.000,00€             

Totaal 103.185,00€           

Subtotaal (afgerond) 183.962,00€           

Grondverwerving  14.700,00€             

Kosten werkterrein  2.250,00€               

Kabels- en leidingen 20.000,00€             

Verkeersmaatregelen 2.000,00€               

AK, W&R, U 15,0% 27.594,30€             

Bijdragen CROW en FCO (wegenbouwkundig onderzoek) 0,3% 551,89€                  

Onvoorzien 10,0% 18.396,20€             

Milieukundig onderzoek 3.000,00€               

VAT-kosten 15,0% 27.594,30€             

REALISATIEKOSTEN excl. BTW 301.000,00€           

4 KOSTENRAMING 
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UITGANGSPUNTEN

De raming is gebaseerd op de volgende tekeningen :

- Tekening : Schetsontwerp Middenweg / Neer Andelseweg (27-01-2012)

Overige uitgangspunten :

- Prijspeil : januari 2012, afgestemd op prijspijl gemeente

- Onvoorzien 10%

- Riolering maakt geen deel uit van de raming

- Openbare verlichting maakt geen deel uit van de raming

- Vrijkomende grond is schoon en vrij toepasbaar (aanname)

- Vrijkomende asfaltverharding is teervrij (aanname)

- ligging kabels en leidingen is globaal getoetst

Project : Kostenraming fietsvoorziening optimale va riant

Opdrachtgever : Gemeente Woudrichem

Projectnummer : 11.1106 Datum opmaak : 7-02-2012

Onderdeel 1 : 
Omschrijving Een- Hoev. Prijs per Totaal

heid p.e. eenheid
WEGVAK ZWEMBAD - GEMEENTEGRENS (FIETSPAD)

Frezen en afvoeren deklaag 40mm m2 50 4,00€               200,00€                  

Frezen groenstrook m2 6.650 0,20€               1.330,00€               

Grond ontgraven t.b.v. cunet (750 mm) incl. afvoer m3 4.845 6,00€               29.070,00€             

Leveren en aanbrengen plantsoen (struiken, hagen e.d.) m2 100 20,00€             2.000,00€               

Leveren en aanbrengen zand voor zandbed (500 mm) m3 3.230 15,00€             48.450,00€             

Leveren en aanbrengen menggranulaat (200 mm) m2 6.460 4,75€               30.685,00€             

Leveren en aanbrengen onderlaag asfaltbeton fietspad ton 399 75,00€             29.925,00€             

Leveren en aanbrengen deklaag steenmastiekasfalt ton 285 140,00€           39.900,00€             

leveren en aanbrengen kleeflaag m2 5.700 0,19€               1.083,00€               

Leveren en aanbrengen lijnmarkering (thermoplast) m1 2.100 2,08€               4.368,00€               

Totaal 187.011,00€           

WEGVAK NEER ANDELSEWEG - ZWEMBAD (FIETSPAD)

Opbreken elementenverharding m2 6 2,00€               12,00€                    

Zagen asfaltverharding kruispunten 200 mm ( t.b.v. opbreken) m1 50 2,00€               100,00€                  

Opbreken en afvoeren asfaltverharding (ca. 200mm) m2 350 9,05€               3.168,00€               

Opbreken kantopsluiting m1 5 3,00€               15,00€                    

Frezen groenstrook m2 6.850 0,20€               1.370,00€               

Verwijderen begroeiing are 2 169,00€           338,00€                  

Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang m3 2.000 0,90€               1.800,00€               

Grond ontgraven t.b.v. cunet (750 mm), verwerken in te dempen watergang m3 1.750 3,40€               5.950,00€               

Leveren en aanbrengen zand voor zandbed (500 mm) m3 1.165 15,00€             17.475,00€             

Leveren en aanbrengen menggranulaat (200 mm) m2 2.330 4,75€               11.068,00€             

Leveren en aanbrengen onderlaag asfaltbeton fietspad ton 145 75,00€             10.875,00€             

Leveren en aanbrengen deklaag steenmastiekasfalt ton 103 140,00€           14.420,00€             

leveren en aanbrengen kleeflaag m2 2.055 0,19€               391,00€                  

Leveren en aanbrengen lijnmarkering (thermoplast) m1 700 1,56€               1.092,00€               

Leveren en aanbrengen teelaarde (t.b.v. dempen sloot) m3 2.500 4,00€               10.000,00€             

Leveren en aanbrengen asfalt compleet (200 mm) ton 250 88,00€             22.000,00€             

Totaal 100.074,00€           

Subtotaal (afgerond) 287.100,00€           

Grondverwerving  446.000,00€           

Kosten werkterrein  2.250,00€               

Kabels- en leidingen 20.000,00€             

Verkeersmaatregelen 2.000,00€               

AK, W&R, U 15,0% 43.065,00€             

Bijdragen CROW en FCO (wegenbouwkundig onderzoek) 0,3% 861,30€                  

Onvoorzien 10,0% 28.710,00€             

Milieukundig onderzoek 3.000,00€               

VAT-kosten 15,0% 43.065,00€             

REALISATIEKOSTEN excl. BTW 877.000,00€           

 



 
 

 
   
  

Fietsvoorziening Middenweg en Neer Andelseweg - gemeente Woudrichem 19 

5 BIJLAGEN 

5.1 Juridische omgeving Middenweg 

Bestemmingsplan Buitengebied 
Gemeente Woudrichem – vastgesteld d.d. 21 juni 2011 
 
Verkeersdoeleinden 
Tussen de aan beide zijden van de Middenweg gelegen bestaande sloten zijn de gronden 
aangewezen voor: 
 
• verkeersdoeleinden in de vorm van een erftoegangsweg, bestaande uit maximaal 2 rijstroken; 
• water en waterhuishoudkundige doeleinden. 
 
Eén en ander met bijbehorende voorzieningen zoals groenvoorzieningen, wildbegeleidende en 
wildbeschermingsvoorzieningen, geluidswerende voorzieningen, parkeervoorzieningen, wandel- 
en/of fietspaden, openbare nutsvoorzieningen, bermen, wegbeplantingen en sloten. 
 
Ten westen van huisnummer 21 (inclusief) hebben de gronden tussen de perceelsgrenzen deze 
functie.  
 
Leiding - riool 
Ten noorden van de huidige rijbaan hebben de gronden tot aan de perceelgrenzen, tussen ongeveer 
de Neer Andelseweg en Middenweg huisnummer 7 ook de bestemming Leiding – Riool. Daarmee 
zijn deze bestemd voor aanleg en instandhouding van een rioolpersleiding, één en ander met de 
bijbehorende voorzieningen. Binnen deze dubbelbestemming zijn uitsluitend gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan ten behoeve van deze dubbelbestemming. Het is 
verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het 
bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden) onder andere de volgende 
werken en werkzaamheden uit te voeren (alleen de van toepassing zijnde werken en 
werkzaamheden ten aanzien van aanleg van een fietspad of het verbreden van de rijbaan zijn 
vermeld): 
 

• het aanbrengen van (half-)verhardingen; 
• het verwijderen van beplanting; 
• het uitvoeren van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk, met een diepte 

van meer dan 30 cm; 
 
De omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden wordt slechts verleend indien en voor 
zover door de werken en werkzaamheden geen veiligheidsrisico's ontstaan en de leidingen niet 
worden aangetast. Alvorens te beslissen over een vergunning wordt door het bevoegd gezag 
schriftelijk advies ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder. 
 
Water 
Het noordelijke deel van de gronden die de functie Leiding – riool hebben, doorlopend tot 
ongeveer huisnummer 21 hebben ook de bestemming water meegekregen. Deze gronden zijn 
bestemd voor: 
 

• water en waterhuishoudkundige doeleinden; 
• voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waterafvoer en waterberging; 
• waterstaatkundige kunstwerken, bruggen en andere waterstaatswerken; 
• verkeer te water; 
• beheer en onderhoud van de watergang; 
• beeldende kunstwerken; 
• vijvers; 
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• behoud, bescherming en ontwikkeling van ecologische waarden, waaronder dat ter plaatse van 
de aanduiding 'wro-zone – wijzigingsgebied ecologische verbindingszone' het beleid gericht is 
op realisatie van een ecologische verbindingszone als onderdeel van de landelijke ecologische 
hoofdstructuur (EHS); 

• instandhouding van waarden ten behoeve van verwezenlijking, behoud en herstel van de 
ontwikkeling van een natuurlijk watersysteem ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - 
wijzigingsgebied zoekgebied watersystemen'; 

 
Eén en ander met de bijbehorende voorzieningen zoals bermen, paden, beschoeiingen e.d. 
 
Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze 
bestemming.  
 
Hetzelfde geldt voor 2 sloten ten zuiden van de rijbaan, die bij aanleg van een fietspad doorkruist 
zouden worden. 
 
Archeologie 
Grofweg tussen Middenweg huisnummer 9 en ongeveer halverwege huisnummers 11 en 13, en 
100 meter voor en na de Duizendmorgen hebben de gronden de bestemming Waarde – 
Archeologie. Deze gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te 
verwachten archeologische waarden in de bodem. 
 
Voor de volgende werkzaamheden is een omgevingsvergunning noodzakelijk (alleen die 
werkzaamheden vermeld die mogelijk van toepassing zijn op de aanleg van een fietspad):  
 

• grondwerkzaamheden dieper dan 0,5 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 
100 m2, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van 
gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren en het aanleggen van drainage en/of oppervlakteverhardingen;  

• bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderingen) 
van gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist; 

• het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee 
verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

 
Leiding - gas 
Ongeveer 130 meter ten oosten van de Duizendmorgen wordt de Middenweg doorkruist met 
gronden die ook de bestemming ‘Leiding – gas’ hebben, bestemd voor de aanleg en 
instandhouding van een gastransportleiding. Zonder omgevingsvergunning zijn de volgende 
werken en werkzaamheden niet toegestaan (alleen die punten zijn vermeld dit bij de aanleg van 
een fietspad of verbreden van de weg van toepassing zijn): 
 

• het aanbrengen van (half-)verhardingen; 
• het vergraven, ophogen, diepwoelen of diepploegen van de bodem; 
• het verwijderen van beplanting; 
• het uitvoeren van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk, met een diepte 

van meer dan 30 cm; 
• het graven van sloten en het leggen van (drainage)leidingen; 
 
Overig 
De overige gronden ten zuiden van de rijbaan hebben bestemmingen of functieaanduidingen 
waarop volgens het bestemmingsplan Buitengebied geen fietspad mag worden aangebracht: 
 

• bestemming agrarisch; 
• bestemming wonen; 
• functieaanduiding glastuinbouw; 
• functieaanduiding grondgebonden veehouderij; 
• functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – 11 (minicamping). 
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5.2 Juridische omgeving Neer Andelseweg 

Bestemmingsplan Buitengebied 
Gemeente Woudrichem – vastgesteld d.d. 21 juni 2011 
 
Tot ongeveer 7 meter ten oosten van de huidige verhardingsgrens zijn de gronden aangewezen 
voor: 
 

• verkeersdoeleinden in de vorm van een erftoegangsweg, bestaande uit maximaal 2 rijstroken; 
• water en waterhuishoudkundige doeleinden. 
 
Eén en ander met bijbehorende voorzieningen zoals groenvoorzieningen, wildbegeleidende en 
wildbeschermingsvoorzieningen, geluidswerende voorzieningen, parkeervoorzieningen, wandel- 
en/of fietspaden, openbare nutsvoorzieningen, bermen, wegbeplantingen en sloten. 
 
Aan de oostzijde van de Neer Andelseweg bevindt zich een gebied met de bestemming ‘Bos’. 
Binnen deze bestemming is het beleid primair gericht op het beschermen van de landschappelijke 
en ecologische waarden. Fietspaden mogen, tenzij gericht op extensief recreatief medegebruik niet 
worden aangebracht. Gronden binnen een strook van 5 m aan weerszijden vanaf de insteek van de 
met ‘Water’ bestemde watergangen zijn tevens bestemd voor waterhuishoudkundige doeleinden. 
De aanleg van een fietspad mag geen aantasting van de aanwezige natuurwaarden betekenen. 
Hiertoe wordt de terreinbeheerder gehoord. Hetzelfde geldt voor de aanleg van een watergang. 
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5.3 Schetsontwerpen Middenweg 
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5.4 Schetsontwerpen Neer Andelseweg 

 
 


