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Betreft: Visie Marathonwegzone 

 

Geacht  College, geachte dames en heren, 

 

Algemeen 

Met grote belangstelling heeft de Fietsersbond Vlaardingen kennis genomen van de visie voor de  

Marathonwegzone. De Marathonweg is een hoofdontsluitingsweg en veroorzaakt een groot scala 

aan problemen en niet in het minst ook voor fietsers. 

De Fietsersbond Vlaardingen is hèt platform voor de belangen van de fietsers in Vlaardingen. Fietsers 

die gebruik maken van wegen en fietspaden doen dit niet alleen voor hun plezier, maar ook als 

milieuvriendelijk  vervoermiddel en een gezonde vervoerwijze om bijvoorbeeld naar de school of het 

werk te gaan. Rekening houdend met deze zaken, betekent  dit dus dat zij bijdragen aan 

duurzaamheid en het voorkomen van een steeds uitdijende automobiliteit. 

Juist daarom is het jammer dat wij als belangvertegenwoordiger van de fietsers niet betrokken  zijn 

geweest  bij het meedenken over het opstellen van dit ontwerp door de denktank. Wij betreuren 

het dat wij  blijkbaar aan uw aandacht zijn ontsnapt als een volwaardig gesprekspartner.  

Gegeven de omstandigheid dat wij eerst nu in de gelegenheid worden gesteld om  mee te denken, 

hebben wij ons nog onvoldoende kunnen verdiepen in  vele specifieke punten die een nadere 

beschouwing nodig maken. 

 

Wij onderschrijven van harte de ambitie van Vlaardingen op fietsgebied in het algemeen om het 

fietsen te stimuleren en alle binnenstedelijke utilitaire fietsroutes te optimaliseren . Fietsen is  goed 

en gezond voor je geest,  lijf en leden en levert een forse bijdrage aan de leefbaarheid van onze stad. 

 

De ambitie om voor de Marathonweg in het bijzonder de barrièrewerking  terug te dringen, 

ondersteunen we van harte. Het doel is om het oversteken van de Marathonweg in termen van tijd, 

veiligheid en comfort  te verbeteren. Toch kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat het 



hele plan primair gericht is op de afwikkeling van het autoverkeer en niet op  een goede, snelle en 

veilige afwikkeling van het fietsverkeer. Het is een gemiste kans dat dit laatste niet wordt 

genoemd bij de belangrijkste doelen die u met de visie wilt bereiken. 

Illustratief voor het stiefmoederlijk bedelen van de fietser is dat in de presentatie in de pers slechts 

het “optimaliseren fietsstructuur langs de gehele weg” wordt genoemd. 

Specifiek 

In de visie wordt uitgebreid ingegaan op  de oversteekplaatsen Marnixlaan en Floris de Vijfdelaan. 

Ondertunneling voor het doorgaande autoverkeer van en naar de  Rivierzone van de kruispunten 

Floris de Vijfde<->Billitonlaan, alsook de Marnixlaan geven aanzienlijke snelheids- en 

veiligheidswinst voor fietsers bij de Oost-West passages.  

De oversteek Zuidbuurtseweg wordt kort vermeld. We zijn blij dat deze oversteek blijft bestaan en 

veiliger wordt gemaakt. 

Volgens ons past het nadrukkelijk in een goed fietsbeleid om veel meer gebruik te maken van 

fietsstraten, d.w.z. 30-kilomerstraten waar de auto via een éénrichtingverkeer te gast is en de fiets te 

allen tijde voorrang heeft.  

Het is de vraag of de fietspaden in de varianten echt optimaal zijn. Wij constateren in  elk geval dat  

in variant 1 in uw voorstel ter hoogte van het benzinestation,  onnodig door de fietser flink  moet 

worden omgereden, hetgeen uitlokt tot (gevaarlijke) overtredingen.  

Tekortkomingen  

Wij constateren in deze visie naast hetgeen in het voorgaande naar voren is gebracht in elk geval 

twee grote tekortkomingen die o.i. in deze  integrale aanpak moeten worden meegenomen 

1. Tot onze ontsteltenis wordt een derde Oost-West fietsoversteek totaal niet vermeld in de 

structuurvisie, namelijk die van de Marathonweg-Westlandseweg, notabene het punt waar 

volgens de visie de hoogste verkeersdruk is van het hele tracé.   

Het kruispunt Marathonweg-Westlandseweg wordt  slechts besproken in beide varianten vanuit de 

auto(verkeers)problematiek. 

Deze oversteek voor fietsers (westzijde)Mararthonweg en het fietspad Rondom West<-> 

Westlandseweg is tenminste een even grote en wellicht nog grotere blokkade dan op de Floris de 

Vijfdelaan. Dit probleem wordt in het geheel niet onderkend. Zeker in variant 1 is zelfs sprake van 

een verslechtering t.o.v. de huidige situatie. 

2. De doorsteek voor fietsers onder de A20 wordt genoemd in het kader van de bereikbaarheid van 

de Broekpolder als recreatiegebied. Dit is evenwel een zeer beperkte benadering. Voor fietsers uit 

de HELE Westwijk  is dit de kortste, veiligste en meest comfortabele fietsroute naar Holy (en vv) via 

de Broekpolder. 

Een grote stroom dagelijks utilitair fietsverkeer (woon-werk/school/winkel) gaat via de 

Broekpolderweg naar Holy.  Door het gebruik van de e-bike worden de gemiddelde te bereiken 

afstanden van de utilitaire fletser groter en zal deze route in de toekomst nog meer gebruikt gaan 

worden dan nu al het geval is.  

Dus niet alleen snelheid, veiligheid en comfort van fietsverkeer tussen de Westwijk en  de 



Binnenstad maar ook tussen de  Westwijk en  de Holywijk verdienen de volste aandacht. 

Helaas, de visie rept hierover met geen woord. 

Aanbevelingen: 

Herzie de varianten voor het kruispunt Rondom west-Marathonweg-Westlandseweg-

Broekpolderweg. Door het toenemende verkeer op de A20 tgv van de Blankenburgtunnel-Rivierzone 

wordt de oversteek van fietsers die zowel de oprit als de afrit van de A20 moeten oversteken 

(middels een VRI) meer problematisch. 

Maak een toekomstbestendige en robuuste oplossing voor deze groter wordende barrière in de 

vorm van een fietstunnel. Wat nu voorgesteld wordt in beide varianten is volstrekt onvoldoende en 

leidt zelfs tot achteruitgang. 

Kruising Marnixlaan. Maak een gelijksoortige oplossing als in variant 2 (Floris de Vijfdelaan) door 

ondertunneling van doorgaand autoverkeer. Overweeg verder om voor het autoverkeer  bij de 

Marnixlaan geen  op- en afritten naar de Marathonweg te maken.  De afwikkeling van fietsverkeer 

langs de Marathonweg zal hierdoor sterk verbeteren. 

De fiets/voetgangersoversteek over de Westlandseweg  ter hoogte van de Floreslaan<-> Arnoldus 

Soekstraat(Mac Donald) is niet duidelijk. 

Fietsende scholieren (VOS, Johannes Calvijn richting A20 en Westlandseweg) steken de Floris de 

Vijfdelaan over gaan aan de noordzijde van de Floris de Vijfdelaan richting Marathonweg(tegen 

het fietsverkeer in). Maak van dit stuk fietspad een tweerichtingen fietspad. 

 

Herinrichting van de verkeersafwikkeling, is noodzakelijk geworden door de belasting van het verkeer 

dat zijn oorsprong en bestemming vindt in de industriegebieden onder meer aan het Scheur. Een 

goede afwikkeling is voor deze bedrijven een belangrijke vestigingsfactor. Laat deze bedrijven 

daarom meebetalen, aan een goede herinrichting waarbij zowel voldoende rekening is gehouden 

met de belangen van bewoners als van fietsers. Dat zou b.v. kunnen via elektronische heffingen 

voor passerend vrachtverkeer. 

Alles overziende kiest de Fietsersbond voor een verdere uitwerking van variant 2, met onder meer 

de aanpassingen genoemd in het voorgaande  omdat ook op wat langere termijn dit de enige 

variant is die houdbaar, duurzaam is, gemeten aan alle relevante aspecten. 

Tot slot moeten wij alles overziend helaas vaststellen dat de  huidige visie en zeker variant 1  in het 

geheel  niet strookt met de ambitie van een gemeente die zich wil profileren als Fietsstad 2022;  

alleen een aangepaste variant 2 past binnen die ambitie .  

 

Met vriendelijke groet, 

Cees Burggraaf, algemeen bestuurslid,  

Kees Clement, vertegenwoordiger in het mobiliteitsplatform 

Tom Schoenmakers, coördinator/secretaris 

 


