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1.

Inleiding

De Czaar Peterstraat is gelegen in de Russische Buurt in Zaandam, direct naast het centrum.
De straat is aangewezen als woonerf en is voor doorgaand gemotoriseerd verkeer geknipt
met een fietssluis midden in de straat. De straat is enkele jaren geleden opnieuw ingericht.
Bewoners van de straat ervaren overlast en onveiligheid door het gebruik van de straat door
doorgaand fiets- en snorfietsverkeer.
De gemeente Zaanstad heeft Goudappel BV gevraagd de ondervonden problemen met de
bewoners te inventariseren, een onafhankelijk oordeel te vormen over de situatie en te
komen met oplossingsrichtingen om de situatie te verbeteren.
Deze notitie is een samenvatting van het gevolgde proces en de bevindingen.
Bij deze notitie hoort een uitgebreide presentatie, waarin de redeneerlijn stap voor stap
uiteengezet is.
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2.

Proces

Het doorlopen proces is als volgt:
1.

Op 21 januari 2021 is de situatie ter plekke beoordeeld.

2.

Op 3 februari is een online bewonersavond georganiseerd om ondervonden knelpunten
te verzamelen en na te denken over oplossingsrichtingen.

3.

Op basis van de uitkomsten uit de avond heeft Goudappel een oordeel gevormd over
de situatie en een voorzet gedaan van oplossingsrichtingen.

4.

De bevindingen zijn tijdens een tweede online bewonersavond gepresenteerd en
bediscussieerd.

5.

De uitkomsten van de tweede avond zijn verwerkt in de definitieve presentatie en in
deze oplegnotitie.

De gemeente Zaanstad heeft Goudappel begeleid met het proces en de analyse, maar de
bevindingen zijn nadrukkelijk het onafhankelijke advies van Goudappel aan de gemeente die
dit verder zal beoordelen en toetsen aan haar beleid.

3.

Probleemanalyse

De Czaar Peterstraat ligt in het fietsnetwerk van de gemeente Zaanstad op een aantrekkelijke directe verbinding tussen de Wilhelminabrug en het Rustenburg. Op papier is de
Rozengracht de doorgaande fietsroute, en deze wordt zeker ook gebruikt, maar met een
fietsintensiteit van circa 1.200 fietsers1 per etmaal, wordt de straat volop gebruikt door
gebruikers die geen herkomst of bestemming in de Czaar Peterstraat hebben. Als het markt
is op de Rozengracht, kan die route niet worden gebruikt en stijgt het aantal fietsers op de
Czaar Peterstraat naar 1.800 per etmaal.
De Czaar Peterstraat is een smalle woonstraat met aan weerszijden woningen direct aan het
openbare gebied. De straat kent een hoge parkeerdruk met een doorlopende rij geparkeerde auto’s. De parkeerplaatsen in de straat worden ook gebruikt door ontheffinghouders uit
het centrum en ‘halen en brengen’ van bezoekers van de markt. Door de combinatie van een
smalle straat met veel parkeren, is er weinig ruimte voor voetgangers aanwezig. Het is
mogelijk om langs de gevels te lopen, maar deze ruimte is erg krap en ongeschikt voor wie
met twee personen loopt of met een rolstoel of kinderwagen.
Het gevolg is dat de meeste voetgangers op de rijbaan lopen: een situatie die ook nadrukkelijk past bij de status van de straat als (woon)erf. De inrichting van de straat heeft echter
weinig kenmerken die de gebruikers duidelijk maken dat ze op een woonerf zijn.

1

Inclusief snor- en bromfietsers; door maatregelen ter bestrijding van het COVID-19-virus zijn de
fietsintensiteiten tijdens de telling in november 2020 niet representatief voor een gemiddelde
situatie.

2

De inrichting met een rij parkeren, bomen in een rij, een lijngoot in het midden en
verharding in klinkers oogt als een woonstraat, met benadrukking van de langsrichting van
de straat. De lijngoot zorgt er bovendien voor dat fietsers en snorfietsers relatief ver naar de
zijkant van het profiel rijden, waardoor er weinig marge is tot aan de geparkeerde auto’s.

De straat is aangeduid als een woonerf met bord G05. Door de bewoners is aangegeven dat
dit naar hun mening niet te verenigen valt met het gebruik van de straat als doorgaande
fietsroute. De regelgeving maakt een combinatie van een woonerf met een doorgaande
fietsroute echter niet onmogelijk. Het Uitvoeringsvoorschrift BABW beschrijft dat een woonerf alleen mag worden toegepast wanneer het wegen betreft die voor het gemotoriseerde
verkeer2 een herkomst of bestemming binnen het erf hebben en wanneer de intensiteiten3
van het verkeer het karakter van het erf niet aantasten. In diverse andere plaatsen in Nederland komen ook combinaties voor van woonerven met doorgaande fietsroutes - zij het ook
niet altijd zonder problemen (zie bijlage 2).
De ambities en aanbevelingen voor een woonerf en een doorgaande route liggen echter wel
ver uit elkaar, waardoor het niet mogelijk is om beide echt goed tot hun recht te laten
komen. Een woonerf is gebaat bij lage intensiteit en snelheid, ook van fietsers, waarbij op
straat kan worden gelopen en gespeeld, terwijl een doorgaande fietsroute gemaakt wordt
om fietsverkeer te bundelen en vlot door te kunnen fietsen.

2

3

De wetgeving bevat geen heldere definitie van gemotoriseerd verkeer, maar uit overige verkeerskundige richtlijnen en handboeken kan worden opgemaakt dat bedoeld wordt verkeer met
motorvoertuigen, zijnde ‘alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met
trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, anders dan railvoertuigen’.
De intensiteitsgrenzen zijn niet nader gespecificeerd.

3

Een belangrijke versterkende factor bij al het voorgaande is, dat het fietsverkeer de laatste
jaren sterk is veranderd. In stedelijk gebied zijn de intensiteiten van het fietsverkeer sterk
gegroeid, zijn er meer gebruikers van snelle fietsen en snorfietsen en zijn diensten als maaltijdbezorging sterk in opkomst. Juist snellere fietsen en snorfietsen dragen bij aan een lastige
menging binnen het karakter van een woonerf en de gevoelde onveiligheid.
Uit de landelijke verkeersongevallendatabase komen over de periode 2014-2020 geen
geregistreerde verkeersongevallen naar voren. Wel geven bewoners aan dat er regelmatig
schade aan geparkeerde voertuigen ontstaat, en wordt de aanwezigheid van snel rijdende
fietsers en snorfietsers als dreigend ervaren (zie bijlage 1).
Conclusie probleemanalyse
Door de ligging van de Czaar Peterstraat in het fietsnetwerk van het centrum van Zaandam,
wordt de straat feitelijk als doorgaande fietsroute gebruikt. De geringe breedte, hoge
parkeerdruk en het ontbreken van trottoirs maken de straat ongeschikt voor deze functie.
De inrichting van de straat zorgt ervoor dat passerende fietsers, brom- en snorfietsers
overlast veroorzaken en dat onvoldoende recht wordt gedaan aan de status als erf.
Hoewel de situatie niet leidt tot ernstige verkeersongevallen, vraagt de situatie naar ons
oordeel om verbetering, zodat vorm, functie en gebruik van de straat beter op elkaar
aansluiten.
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4.

Verdieping

Voor we kunnen verkennen op welke manier de ondervonden knelpunten zouden kunnen
worden opgelost, moet eerst een aantal verdiepende vragen worden beantwoord. Zo schetsen we het kader voor de oplossingsrichtingen.
Kan de fietsroute altijd over de Rozengracht worden geleid?
Op papier is de Rozengracht de aangeduide hoofdfietsroute4. Als de Rozengracht echter is
afgesloten vanwege de markt op donderdag en zaterdag, is een alternatief nodig. Op dit
moment lijkt het goed mogelijk om ook tijdens marktdagen over de Rozengracht te fietsen.
Onder reguliere omstandigheden is een veilige fietsroute over de markt echter niet mogelijk.
Een eventuele verplaatsing of aanpassing van de markt vraagt een brede afweging die de
gemeente zou moeten maken en die veel tijd zal kosten. Voor ons onderzoek gaan we ervan
uit dat de Rozengracht tijdens marktdagen niet toegankelijk is voor fietsers.

Figuur 4.1: Markt op de Rozengracht (foto Google)

Kan de fietsroute over een andere straat worden geleid?
Voor een fijnmazig fietsnetwerk is - net als aan de noordzijde - een doorgaande fietsroute
aan de zuidkant van het centrum wenselijk. De Hogendijk kent van de wegen aan de
zuidkant van het centrum het sterkst een doorgaand karakter, maar de aansluiting op het
fietsnetwerk aan de oost- en westzijde is dusdanig indirect dat deze niet geschikt is als
volwaardig alternatief.
De andere straten in de Russische buurt kennen op hoofdlijnen een vergelijkbare vormgeving als de Czaar Peterstraat. Het verleggen van de route naar een van de andere straten
is daardoor naar ons oordeel geen structurele oplossing.

4

Zowel in de conceptplannen voor het ZaansMobiliteitsPlan als in de Fietsnota Zaanstad (2008) en
ZVVP (2008).
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Kan de Czaar Peterstraat worden aangepast tot doorgaande fietsroute?
Als de combinatie van een doorgaande fietsroute met een erfsituatie het probleem is, is het
dan wellicht mogelijk om de inrichting zo aan te passen dat de doorgaande fietsroute beter
tot zijn recht komt en de fietsers minder overlast veroorzaken?
We verkenden een aantal alternatieve inrichtingsvormen, maar bij de huidige parkeerdruk in
de straat lijkt het niet mogelijk om een volwaardige fietsroute in te passen. Er is simpelweg
onvoldoende ruimte voor een volwaardige loopruimte, twee rijen parkeren en een rijloper.
Het verlagen van de parkeerdruk in de straat zou vragen om aanpassing van het parkeerregime en heeft invloed op het parkeren in een groter gebied. In ons onderzoek gaan we
daarom uit van het handhaven van de bestaande parkeersituatie. Dit betekent ook dat er
geen ruimte is om de straat in te richten als een volwaardige doorgaande fietsroute. Het is
wel wenselijk te verkennen of de parkeerdruk op termijn kan worden verlaagd, waardoor er
ook meer ruimte kan komen om fietsen en lopen/spelen en/of groen een goede plek te
geven.
Conclusie verdieping
Met de huidige uitgangspunten:
•

Is er tijdens de markt geen ruimte voor een fietsroute over de Rozengracht?

•

Is er geen geschikt alternatief voor een fietsroute aan de zuidzijde van het centrum?

•

Is de Czaar Peterstraat niet geschikt te maken als doorgaande hoofdfietsroute?

5.

Aanbevolen strategie

5.1

Hoofdlijnen van de strategie

Aangezien het dus niet mogelijk is om de Czaar Peterstraat volwaardig in te richten als
hoofdfietsroute en de route evenmin tijdens de markt over de Rozengracht kan en ook niet
geschikt is in een van de andere straten aan de zuidkant van het centrum, moeten we op
zoek gaan naar een haalbaar compromis.
We adviseren om in te zetten op het volgende:
Als het markt5 is op de Rozengracht, is de Czaar Peterstraat nodig als fietsroute
Het is dan wel zaak dat er wordt gezorgd voor een lagere snelheid en waar mogelijk minder
fietsers.
Als het geen markt is, is de Czaar Peterstraat geen doorgaande fietsroute
De route over de Rozengracht moet dan altijd sneller, aantrekkelijker, logischer zijn voor de
overgrote meerderheid van de fietsers, waardoor de Czaar Peterstraat kan worden ontlast.
5

Dit geldt ook voor andere kortdurende, tijdelijke situaties, zoals evenementen of wegwerkzaamheden.
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5.2

Uitwerking 1: Verleid echt doorgaande fietsers

Fietsers en zeker snelle fietsers die het hele centrum doorkruisen, kunnen meer worden
verleid om de doorgaande route langs de noordkant van het centrum te nemen als de
Vinkenstraat meer geschikt wordt gemaakt als fietsroute en de ontbrekende schakel tussen
de Vinkenstraat, de fietsenstalling van het station en de stationspasserelle wordt ingevuld.

5.3

Uitwerking 2: Pas de inrichting van de Czaar Peterstraat aan

Een aanpassing van de Czaar Peterstraat kan op twee manieren:
1.

Een dynamische situatie, waarin de Czaar Peterstraat fysiek wordt afgesloten als er geen
markt is op de Rozengracht. Als het markt is, is de route via de Czaar Peterstraat wel
open, maar worden aanvullende maatregelen getroffen om de overlast van fietsers te
voorkomen.

2.

Een vaste situatie, waarbij de Czaar Peterstraat zo wordt ingericht, dat het voor fietsers
altijd gemakkelijker is om over de Rozengracht te rijden, tenzij die straat dicht is voor de
markt.

6.

Oplossingsrichtingen

De oplossingen die nodig zijn om een van de twee inrichtingen (dynamisch of vast) te
realiseren, moeten nog verder worden uitgewerkt door de gemeente in samenspraak met
betrokkenen. In de presentatiebijlage zijn als inspiratie diverse voorbeelden van aanpassingen in beeld gebracht:
•

aanpassing van de poorten;

•

aanpassen van de wegvakken door de rechtstand te doorbreken;

•

extra remming, vooral in de slinger;

•

aanpassing van de strook voor de huizen.

Naast de vorenstaande oplossingsrichtingen die direct zijn gekoppeld aan de fysieke inrichting van de Czaar Peterstraat om de overlast van fietsers te beperken, hebben bewoners
andere knelpunten en oplossingsrichtingen benoemd, die zouden kunnen worden meegenomen in het vervolgproces:
•

•

Fysiek:
-

Voorkomen van fietsverkeer in de Marktsteeg.

-

Aanpassen van de bocht met de doorgang naar de Golokinstraat.

-

Kijken naar de ligging en werking van de geplaatste varkensruggen

Overig:
-

Ondersteunen van fysieke maatregelen met bebording, bijvoorbeeld een fietsverbod op de doorsteken behalve tijdens marktdagen (in de dynamische optie).

-

Handhaving snelheid en illegaal gebruik van de straat.

-

Communicatie met de bewoners op een goede manier voortzetten.

-

Beïnvloeden van de routes in routeplanners en op straat (route-info).
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-

Een campagne richting bezorgers en bezorgbedrijven (met als uiterste vorm de
aanpak in Rotterdam, waar bedrijven kunnen worden aangepakt op het gedrag van
hun bezorgers). Ons advies is om geen verbod voor snorfietsen in te stellen.

Kader verbod snorfietsers
Een lastige afweging is de vraag of het wenselijk is om snorfietsers uit de straat te weren.
Uit het oogpunt van het verminderen van de overlast zou het absoluut meerwaarde hebben als
snorfietsers een andere route zouden volgen. Het probleem is echter dat snorfietsers over de
gehele lengte van de straat kunnen rijden (er rijden immers ook auto’s), waardoor alleen de
doorgangen van en naar de straat en de doorsteek daadwerkelijk verboden voor snorfietsen
zouden kunnen worden gemaakt. Als deze toegankelijk moeten zijn voor fietsers en bijvoorbeeld
invalidenvoertuigen, zijn ze ook toegankelijk voor snorfietsers. Dit maakt handhaving lastig en de
maatregel daardoor weinig geloofwaardig.
Het is zelfs voorstelbaar dat een dergelijke maatregel - die wellicht wel zou zorgen voor een
afname van het aantal snorfietsers - uiteindelijk tot meer overlast zou zorgen, omdat de
overblijvende snorfietsers niet in de straat ‘horen’, wat extra frustratie zou kunnen oproepen.
Daarom is ons advies om de straat anders in te richten, waardoor de straat minder aantrekkelijk
wordt (en in ieder geval minder vlot dan de Rozengracht) en overblijvende snelle fietsers en
snorfietsers minder overlast veroorzaken, maar geen verbod in te stellen.

8

Bijlage 1 Ongevallen

Eén ongeval geregistreerd in de periode 2014-2019.
De volgende omstandigheden waren van kracht: voetganger (aard), daglicht (lichtgesteldheid), droog (weersgesteldheid), droog (wegdek toestand), rechte weg (wegsituatie), klinkers
(wegverharding), niet brandend (wegverlichting).
De hiernavolgende informatie is bekend van de betrokken partijen:
•

vrachtautobestuurder mannelijk 45 jaar;

•

voetganger vrouwelijk 38 jaar gewond.
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Bijlage 2: Voorbeelden elders
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Bijlage 3: Regelgeving
Uitvoeringsvoorschrijft BABW
‘Bord G5 (erf)
Toepassing:
1.

Het erf moet voornamelijk een verblijfsfunctie hebben. Dit houdt in, voor zover het
gemotoriseerd verkeer betreft, dat de wegen binnen een erf slechts een functie mogen
hebben voor verkeer dat zijn bestemming of zijn vertrekpunt binnen het erf heeft en de
intensiteit van het verkeer het karakter van het erf niet mag aantasten.

2.

De aard en de gesteldheid van de wegen en weggedeelten in het erf moeten zodanig
zijn en op of aan die wegen en weggedeelten moeten snelheidsbeperkende
voorzieningen zijn aangebracht, waardoor stapvoets rijden redelijkerwijze uit die
omstandigheden voortvloeit.

3.

De indruk moet worden vermeden dat de weg is verdeeld in een rijbaan en een trottoir.
Er mag daarom geen doorlopend hoogteverschil bestaan in het dwarsprofiel van een
weg binnen een erf. Voor zover aan het vorenstaande wordt voldaan, mag een voorziening voor voetgangers worden gerealiseerd.

4.

De in- en uitgangen van een erf moeten reeds door hun constructie als zodanig duidelijk herkenbaar zijn. Voor zover de in- en uitgangen bij een kruisende weg door motorvoertuigen kunnen worden gebruikt, moeten zij als in- of uitrit zijn uitgevoerd. Het is
toegestaan dat de in- en uitgang van een erf vóór een kruisende weg is gesitueerd, mits
op een zodanige afstand, met een minimum van 20 meter, van de kruisende weg dat
geen misverstand kan bestaan over de op het kruispunt geldende voorrangsregeling.

5.

De parkeerplaatsen moeten worden aangeduid of aangegeven met een P-tegel of een
P-bord. Indien het erf tevens is aangewezen als parkeerschijfzone moet op de parkeerplaatsen waar de parkeerschijf verplicht is, een blauwe streep worden aangebracht.’

Nadere duiding van punt 1
Gemotoriseerd verkeer niet eenduidig gedefinieerd. Naar ons oordeel wordt bedoeld:
verkeer van motorvoertuigen. Motorvoertuigen zijn alle gemotoriseerde voertuigen behalve
bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, anders dan
railvoertuigen.
Bijvoorbeeld ASVV2013 (CROW) spreekt over:
‘Afrijtijd gemotoriseerd verkeer en (brom)fietsers’ en ‘straten met (brom)fietsverkeer zonder
gemotoriseerd verkeer’ en ‘rijdt de bromfiets binnen de bebouwde kom grotendeels op de
rijbaan tussen het gemotoriseerde verkeer’.
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Bijlage 4: Literatuur combinatie hoofdfietsroute - erfsituatie
Uit onderzoek ‘Fietsverbindingen door verblijfsgebieden’ 6
Het karakter van een woonerf valt niet te verenigen met de eisen, die aan een doorgaande
fietsverbinding worden gesteld (Bach 1994b). De voorgeschreven stapvoetse rijsnelheid is
niet te combineren met een hoge afwikkelingssnelheid (CROW 1994) die voor doorgaande
fietsverbindingen moet gelden. Ook het feit dat in een woonerf al het verkeer, ook de
voetgangers, worden gemengd, laat zich moeilijk verenigen met een doorgaande fietsverbinding met hoge fietsintensiteiten. Ten slotte vormen de aanwezigheid van drempels,
obstakels en asverspringingen die het autoverkeer in toom moeten houden, ook voor een
belemmering voor het fietsverkeer. In smalle straatjes die zo smal zijn dat geen trottoir kan
worden gemaakt (Wacker 1980), is het af te raden de doorgaande fietsverbinding in te
passen. Voetgangers worden dan gedwongen op de rijbaan te lopen, waardoor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het fietsverkeer in gevaar komen. Wanneer een doorgaande fietsvoorziening op die plaats wel degelijk wenselijk is, kan worden overwogen niet
langer auto's toe te laten en slechts een solitair fietspad aan te leggen.

Uit boek Spelen op straat (2007)
(…) Indien niet voldoende ruimte voor het trottoir beschikbaar is, verdient een stapvoets erf
de voorkeur. De lagere toegestane snelheid maakt het aanmerkelijk veiliger, er is een
significant hogere ontmoetingskwaliteit en het is daardoor aantrekkelijker om er te spelen.
Het tunneleffect (parkeerstroken aan weerszijden) dient vermeden te worden. Bij voorkeur is
parkeren geconcentreerd als dat niet kan, aan slechts één kant parkeren. Om de verblijfskwaliteit en oversteekbaarheid van 30 km/h-woonstraten te verbeteren, worden parkeerstroken regelmatig (bijvoorbeeld om de 20 meter) onderbroken door extensies (oren).
Doorgaand gemotoriseerd verkeer door verblijfsgebieden wordt ontmoedigd.

6

TU Delft 1996, Fietsverbindingen door verblijfsgebieden H.C. Andriesse en I.A. Hansen (Rico
Andriesse is ook de schrijver van deze notitie).
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Verkeer in de stad (ANWB, 2020)

Milieu fietsachtigen (20) als fietsroute past bij dynamisch, levendig
Kan al minder scoren op oversteekbaarheid, veilig buiten spelen.
Milieu voetgangers (10)
Niet of beperkt te combineren met hoofdnetwerk fietsachtigen.
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