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1.1. Aanleiding 

 

In het Programma Mobiliteit is de ambitie opgenomen dat Hardenberg hoogwaardige 

fietsverbindingen heeft tussen de kernen en met Zwolle. De kernen zijn vaak van elkaars 

voorzieningen afhankelijk. Tussen de kernen moet een goed fietsnetwerk worden 

gerealiseerd waar het (sociaal en verkeers) veilig en comfortabel fietsen is. Op deze 

verbindingen mag geen sprake zijn van menging van fietsverkeer met zwaar en snel rijdend 

(landbouw)verkeer. Deze fietsverbindingen sluiten over het algemeen aan op het 

provinciale kernnet fiets en moeten uiteindelijk minimaal voldoen aan de bijbehorende 

kwaliteitseisen. De fietsroute tussen Zwolle en Hardenberg (station) moet de komende 

jaren in gezamenlijkheid worden opgewaardeerd tot snelfietsroute. 

 

Met dit fietsplan geven wij nadere invulling aan deze ambitie.  

 

1.2. Leeswijzer 

 

Het fietsplan bestaat uit drie onderdelen, te weten een visiedocument, maatregelenpakket 

en uitvoeringsprogramma’s. In het maatregelenpakket zijn alle fietsverbindingen 

geïnventariseerd en het gewenste maatregelen pakket beschreven. In het 

uitvoeringsprogramma is aangegeven welke fietsprojecten de komende jaren worden 

aangepakt. In dit visiedocument schetsen wij de beleidsmatige kaders (h2), geven we het 

fietsnetwerk vorm (H3), leggen we het ambitieniveau van de inrichtingseisen vast (h4) en 

geven we inzicht in de beoordelings- (H5) en prioriteringssystematiek (H6).  

 

In dit visiedocument wordt de gewenste kwaliteit van de fietsverbindingen bepaald, zonder 

dat de verbindingen al helemaal zijn uitgewerkt. De prioritering vind op hoofdlijnen plaats 

waarbij in de uitvoeringsprogramma’s de daadwerkelijke projecten worden gedefinieerd.  

 

1. Inleiding  
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2.1. Beleid hogere overheden 

 

Het gemeentelijke beleid rondom de fietsverbindingen tussen onze kernen staat niet op 

zichzelf en is afhankelijk van nationaal en regionaal beleid. De belangrijkste kaders voor dit 

Fietsplan zijn: 

 

◼ Tour de Force en Nationaal Toekomstbeeld Fiets 

Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, 

maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een 

sterker fietsbeleid in Nederland. De doelstelling van Tour de Force is ambitieus: 20% meer 

fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Dit heeft geresulteerd in de Nationale 

Toekomstbeeld Fiets (NTF). Het NTF brengt landsdekkend de opgave voor 

f      f a    c        b               b  w         ‘       m’ va  (          c         va ) 

regionale Fietsnetwerkplannen. De ambitie is de fiets als volwaardige modaliteit en 

effectieve oplossing in te zetten voor de nationale opgaven op gebied van woningbouw en 

verstedelijking, bereikbaarheid, gezondheid, veiligheid, klimaat, duurzaamheid en 

leefbaarheid. Beoogd wordt een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur te 

realiseren dat een effectief en vanzelfsprekend alternatief vormt naast de netwerken voor 

wegen en spoor. 

 
Figuur 1: Voorstel routes Nationaal Toekomstbeeld Fiets 
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2. Kaders 
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Voor onze gemeente hebben wij verschillende routes met regionaal belang aangedragen. 

Deze routes zijn weergegeven in de voorgaande figuur. Deze routes vormen volgens ons 

een belangrijke schakel in het regionale fietsnetwerk. De provincie Overijssel heeft deze 

routes opgenomen in hun voorlopige voorstel richting het Rijk. 

 

◼ Strategisch plan verkeersveiligheid 2020-2030 (SPV) 

Het landelijke strategisch plan verkeersveiligheid streeft naar een proactief beleid en 

samenwerking met diverse partijen om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen tot nul in 

2040. Een vooruitstrevende ambitie die alleen maar te behalen is door een brede inzet van 

beleid. Ons GVVP en dit Fietsplan sluit hierop aan. Dit fietsplan en het GVVP maken 

onderdeel uit van de integrale aanpak van onveilige situaties in de gemeente. Dit Fietsplan 

vormt dan ook een verdere uitwerking van de integrale aanpak van de veiligheid voor 

fietsers tussen onze kernen.  

 

◼ Koersdocument Fiets  

Provincie Overijssel heeft het Koersdocument Fiets (2016) opgesteld. Haar visie is:  

 

Visie 

De fiets is een belangrijk middel om de bereikbaarheid van stad en platteland te verbeteren. In de 

stad draagt de fiets bij aan een vermindering van de overlast veroorzaakt door files, luchtvervuiling 

en geluid. Op het platteland draagt de fiets bij aan het verbinden van dorpen met steden, zeker ook 

op plekken waar het openbaar vervoer geen bruikbare oplossing is. Verder helpt de fiets bij het 

v  b       va           h    va       w         b         va          ’ . O            f     v    

een groot deel van de opbrengsten in de vrijetijdseconomie en versterkt de fiets het imago van de 

(groene) regio. 

 

Hoe kan het beleid van meer en veiliger fietsen vorm krijgen? De zogenaamde 

behoeftenprimade fieters geeft hierop antwoord: investeren in de samenhang van 

infrastructuur, de mens (gedrag, cultuur) en bestaande of nieuwe vervoersmiddelen, zoals 

de e-bike / speed-pedelec. Aan de onderkant van de piramide staan de dissatisfier 

(demotiverende factoren): veiligheid en snelheid zijn basisvoorwaarden om redelijk te 

kunnen fietsen. Daarboven staan de satisfiers (motiverende factoren)  gemak, comfort en 

beleving. Zij zorgen voor stimulering van het aantal fietsers.  

 

 

 
Figuur 2: Behoeftenpiramide fietsers (Koersdocument Fiets) 

 

◼ Integrale Netwerkvisie Overijsel (INO) 

In september 2018 heeft de provinciale Staten de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) 

vastgesteld. Hierin staat het beleid voor alle netwerken van alle modaliteiten (trein, bus, 

fiets, auto) en de verbindingen (hubs) tussen alle modaliteiten. Als rode draad door alle 

beleidsstukken speelt dat slimme en duurzame mobiliteit enerzijds en verkeersveiligheid 

anderzijds goed aan bod moeten komen. Kortom: veiligheid, comfort en beleving zijn alle 

drie belangrijk om fietsgebruik te stimuleren. Middels dit fietsplan wordt tegemoet 

gekomen aan het verbeteren van deze aspecten binnen de gemeente Hardenberg. 

 

◼ Kernnet Fiets 

De provincie Overijssel wil het fietsgebruik verder stimuleren. Samen met alle 

wegbeheerders heeft de provincie een kernnet fiets samengesteld; een stelsel van regionale 

verbindingen tussen kernen en functies, aangevuld met (boven)lokale verbindingen. De 

provincie wil gestructureerd bijdragen aan een verdere groei van het fietsen in de provincie 

en werkt daarbij zo goed mogelijk samen met andere belanghebbenden. Daarbij kiest zij er 

voor om de behoeften van de fietser centraal te stellen bij het prioriteren van 

acties/maatregelen en de inzet van middelen. 

 

In totaal omvat het kernnet 4.500 kilometer aan fietsverbindingen. Investeringen op dit 

kernnet moeten leiden tot meer fietsers op afstanden tot 15 kilometer. 
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Figuur 3: Kernnet Fiets  

 

◼ Snelfietsroutes 

De route Zwolle – Dalfsen – Ommen – Hardenberg is een van de regionale snelfietsroutes. 

Met deze verbinding wordt straks Hardenberg met Zwolle verbonden. De fietsroute moet 

een kwalitatief hoogwaardige fietsroute worden. Dat betekent breed fietspad of fietsstraat, 

zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en zo weinig mogelijk onderbrekingen door 

verkeerslichten of kruisingen.  

 

2.2. Programma Mobiliteit 

 

Investeren in alle vormen van vervoer is belangrijk omdat mobiliteit essentieel is voor de 

leefbaarheid van onze gemeente. De leefbaarheid in de kleinere kernen willen we 

behouden, maar de onderlinge afhankelijkheid neemt wel toe, waarmee de 

mobiliteitsverbindingen tussen de kernen belangrijker zijn geworden.  

 

Dat is ook de reden waarom we in het Programma Mobiliteit hebben opgenomen dat de 

verbindingen tussen onze kernen verbetert moet worden. Hier moet een goed fietsnetwerk 

worden gerealiseerd waar het (sociaal en verkeers)veilig fietsen is. Op deze verbindingen is 

het wenselijk om menging van fietsers met zwaar en snel rijdend (landbouw)verkeer te 

vermijden. Deze verbindingen moeten over het algemeen aansluiten op het provinciale 

Kernnet Fiets. De inrichting van dit fietsnetwerk moet uiteindelijk minimaal voldoen aan de 

bijbehorende kwaliteitseisen van het Kernnet Fiets. 

 

In het Programma Mobiliteit is bepaalde welke verbindingen belangrijk zijn. Deze zijn 

weergegeven in onderstaande figuur. Dit fietsplan richt zich dan ook op deze verbindingen 

 

2.3. GVVP 

 

In het GVVP zijn de fietsverbindingen zoals opgenomen in het Programma Mobiliteit meer 

geconcretiseerd naar routes. Dit betekent dat is bepaald over welke wegen en wegvakken 

de routes lopen. Dit is opgenomen in het fietsnetwerk. Het fietsnetwerk wordt in hoofdstuk 

3 verder weergegeven.  

 

Daarnaast hebben we in het GVVP globale inrichtingskenmerken voor de 

fietsvoorzieningen beschreven en zijn uitgangspunten beschreven op het gebied van 

comfort en sociale veiligheid. 
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3.1. Inleiding 

 

In het GVVP hebben we het fietsnetwerk opgenomen. Hierbij is voor elke hoofdverbinding 

tussen de verschillende kernen de vertaling gemaakt naar wegvakniveau. Hierbij is bepaald 

over welke wegen en wegvakken de fietsroute loopt.  

 

3.2. Inventarisatie fietsroutes en knelpunten 

 

Een belangrijke basis die voor het vaststellen van de routes  tussen de kernen is gevormd 

door een inventarisatie van de fietsroutes. In juni 2021 (na versoepelingen in relatie tot de 

Covid-19 pandemie) hebben we diverse tellingen verricht om een goed beeld te krijgen van 

de hoeveelheid fietsers op de verschillende verbindingen. Daarnaast hebben we in het 

eerste kwartaal van 2021 onder de schooljeugd een inventarisatie gedaan van de gebruikte 

fietsroutes naar school en hebben we gevraagd naar de knelpunten die ze onderweg 

tegenkomen. 

 

Een overzicht van de geïnventariseerde fietsroutes en ervaren knelpunten zijn weergegeven 

in de volgende figuren. 

 

 

 
Figuur 4: Geïnventariseerde routes middelbare schoolleerlingen 

3. Fietsnetwerk 
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Figuur 5: Ervaren knelpunten op fietsroutes naar middelbare scholen 

 

 
Figuur 6: Intensiteiten op fietsroutes (2021) 

Deze informatie heeft, samen met de verkeerskundige analyse, het huidige gebruik en het 

toekomstig verwachte gebruik, geleidt tot het interlokale fietsnetwerk zoals in het GVVP is 

opgenomen. In de afbeelding op de volgende pagina is het interlokale fietsnetwerk 

weergegeven.  

 

3.3. Fietsroutes door de centrale kernen (Dedemsvaart en Hardenberg) 

 

Het netwerk voert via verschillende kernen naar de centrale kernen Dedemsvaart en 

Hardenberg. Voor de routes in de kern Dedemsvaart geldt dat deze fietsroutes ook een 

verbindende functie hebben richting Hardenberg. In Hardenberg komen veel routes samen. 

Veel grote bestemmingen zijn gelegen in de zuidkwadrant van het centrumgebied 

(voortgezet onderwijs, station). Omdat veel routes naar deze bestemming in de kern 

Hardenberg lopen, maken hier veel fietsers gebruik van. In Hardenberg zijn er ook veel 

projecten gerelateerd aan fietsverkeer die op dit moment in studie zijn of binnenkort 

worden opgepakt. Zo zitten we in de ontwerpfase voor de snelle fietsroute De Boshoek – 

centrum (als onderdeel van snelfietsroute Zwolle – Ommen – Hardenberg). Daarnaast is in 

het uitvoeringsprogramma van het GVVP opgenomen dat we in 2022 een studie willen doen 

naar de wegenstructuur in het zuidelijke kwadrant rond het centrumgebied, waarbij de 

positie van fietsers een belangrijk aandachtspunt is. Daarom vinden wij dat in het kader van 

dit fietsplan de fietsroutes in de kern Hardenberg geen prioriteit moeten krijgen en dat de 

focus vooral moet liggen op de verbindingen tussen onze kernen en van en naar 

Hardenberg. 

 

3.4. Hoofdfietsnetwerk conform programma mobiliteit 

 

In het Programma Mobiliteit zijn de hoofdverbindingen gedefinieerd door middel van 

schematische pijlen en nog niet door routes. Deze verbindingen zijn in het GVVP uitgewerkt 

naar routes als onderdeel van het totale fietsnetwerk. De naar routes vertaalde 

verbindingen categoriseren we in het totale fietsnetwerk als interlokale fietsverbindingen. 

De fietsroutes zijn in de afbeelding op de volgende pagina weergegeven.  
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Figuur 7: Interlokaal fietsnetwerk – Indeling routes  
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4.1. Inleiding 

 

In het GVVP steken we in op een duidelijk en herkenbare weginrichting. Dit willen we graag 

ook voor fietsvoorzieningen. Uit de inrichting moet duidelijk worden welk gedrag er van 

zowel de fietsers maar ook van bestuurders van gemotoriseerd verkeer wordt verwacht. Dit 

betekent dat we onze fietsvoorzieningen zo eenduidig mogelijk willen inrichting. De 

inrichting is uiteraard ook afhankelijk van omgevingsspecifieke kenmerken. De basis voor 

de inrichting van ons fietsnetwerk wordt echter gevormd door de volgende landelijke en 

regionale richtlijnen: 

• Ontwerpwijzer Fietsverkeer: handboek fietsvriendelijke infrastructuur (CROW) 

• Kernnet Fiets Overijssel – Ontwerpprincipes Fiets  (Provincie Overijssel) 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Wanneer welke fietsvoorzieningen? 

 

◼ Welke fietsvoorzieningen op welk type weg? 

Gezien de diversiteit aan fietsen (qua snelheid en afmetingen) is het belangrijk dat fietsers 

de ruimte krijgen. Op onze interlokale verbindingen zijn 4 basisprincipes te benoemen: 

• Fietspaden: Solitaire, vrijliggende en aanliggende fietspaden / in twee 

richtingen bereden of in eenrichting bereden. 

• Fietsstraten: Wegen waarbij de fietsers prioriteit krijgen boven de auto; 

auto/landbouwvoertuig is te gast. 

• Fietsstroken: Door rode stroken en markering hebben fietsers een eigen 

gedeelte op de rijbaan. Nieuwe fietsstroken zijn minimaal 

1,7 breed waardoor de fietser een meer prominente plek 

krijgt ten opzichte van de auto 

 

Het is belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met het toepassen van fietsvoorzieningen. 

Dit is afhankelijk van de functie van de weg. Het is belangrijk om zoveel mogelijk massa- en 

snelheidsverschillen te voorkomen. Daarom is in de volgende tabel een overzicht 

weergegeven welk type fietsvoorzieningen waar toepasbaar is. 

 

4. Inrichtingseisen 
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Tabel 1: Welke fietsvoorzieningen is toepasbaar op welk type weg? 
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Buiten de bebouwde kom      

Stroomwegen 100 km/uur ⚫ - - - 

Gebiedsontsluitingswegen 1 80 km/uur ⚫ - - - 

Gebiedsontsluitingswegen 2 80 km/uur ⚫ - - - 

Erftoegangswegen 1 60 km/uur ⚫ - - - 

Erftoegangswegen 2 60 km/uur - ⚫ ⚫ - 

Erftoegangswegen 3 60 km/uur - ⚫ - ⚫ 

Binnen de bebouwde kom      

Gebiedsontsluitingswegen 1 70 km/uur ⚫ - - - 

Gebiedsontsluitingswegen 2 50 km/uur ⚫ - - - 

Wijkontsluitingswegen 50 km/uur - - ⚫ - 

Erftoegangswegen 1 30 km/uur - ⚫ ⚫ ⚫ 

Erftoegangswegen 2 30 km/uur - ⚫ - - 

 

Opgemerkt moet worden dat wij bestaande vrijliggende fietspaden, waar we op basis van 

deze inzichten geen vrijliggende fietspaden meer zouden realiseren, niet zullen opheffen. 

 

◼ Fietsvoorzieningen bij erftoegangswegen (buiten de bebouwde kom) 

Veel wegen waar de fietsverbindingen tussen onze kernen liggen zijn erftoegangswegen. 

Voor het bepalen welke fietsvoorzieningen wenselijk zijn, sluiten wij aan bij de richtlijnen 

die het CROW hanteert. Deze richtlijnen zijn de volgende tabel weergegeven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Keuzeschema voor fietsvoorzieningen bij erftoegangswegen buiten  de bebouwde 

kom (CROW – Ontwerpwijzer fietsverkeer 

Wegcategorie 

Maximumsnelheid 

gemotoriseerd 

verkeer (km/uur) 

Intensiteit 

gemotoriseerd 

verkeer 

(mvt/etm) 

Fietsnetwerkcategorie 

Basisstructuur 

Hoofdfietsnetwerk of 

snelle fietsroute 

(Ifiets > 500/etm) 

Erf- 

toegangsweg 
60 (of 30) 

< 2.500 
Gemend 

verkeer 

Fietsstraat 
(als Iauto < Ifiets) 

Fietspad of gemengd 
(als Iauto > Ifiets) 

2.000 – 3.000 Fietspad (eventueel fietsstroken) 

> 3.000 Fietspad 

Gebieds- 

ontsluitingsweg 
80 Niet relevant Fiets-/bromfietspad 

 

◼ Menging met landbouwverkeer 

In het Programma Mobiliteit hebben we beschreven dat we menging tussen fietsers en 

landbouw verkeer waar mogelijk willen voorkomen. Op wegen die deel uitmaken van het 

landbouwnetwerk moeten we daarom vrijliggende fietspaden overwegen. Andere 

maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn dat we parallelle routes optimaliseren waardoor 

landbouwverkeer wordt gestimuleerd alternatieve routes te gebruiken en er toch een 

scheiding is van fiets en landbouwverkeer zonder grote fysieke aanpassingen.  

 

Op basis van deze principes bepalen we in de basis welke fietsvoorzieningen wenselijk op 

een verbinding of een trajectdeel. Aanvullende argumenten kunnen bijvoorbeeld ervoor 

zorgen dat andere keuzes worden gemaakt. Deze keuzes moeten wel onderbouwd zijn. 

Het is daarbij voor de beoordeling van de fietsroutes nu, maar ook in de toekomst, 

belangrijk om inzicht te hebben in de verschillende gebruikers van de routes.  
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4.3. Solitaire fietspaden en vrijliggende fietspaden 

 

Solitaire paden zijn niet gelijk aan vrijliggende fietspaden. Een belangrijk verschil is dat 

vrijliggende fietspaden gerelateerd zijn aan een naastgelegen weg. Solitaire fietspaden 

volgen een eigen tracé en is daarom nagenoeg altijd in twee richtingen bereden. Solitaire 

fietspaden zijn uitsluitend voor fietsers (fietspad) of voor (brom)fietsers bestemd. Een 

vrijliggend fietspad ligt altijd langs een weg voor gemotoriseerd verkeer met tussen de weg 

en het fietspad een berm of andere type afscheiding. Fietsers zijn gescheiden van het 

gemotoriseerde verkeer, waardoor de kans op conflicten tussen langzaam en 

gemotoriseerd verkeer kleiner is.  

 

Of een fietspad voldoende veilig is, is – net als bij wegen – een samenspel van factoren. Kort 

 am    va         f     a  ‘v         v     ’ a  :  

• fietsers veilig in balans kunnen blijven zodat ze niet vallen;  

• het is voorzien van een vergevingsgezinde rand en berm voor het geval fietsers van het 

fietspad af raken;  

• er voldoende ruimte is om elkaar veilig in te halen en/of tegenliggers te passeren 

 

◼ Geen obstakels  

Paaltjes en andere obstakels, zoals varkensruggen bij wegversmallingen, moeten zo veel 

mogelijk worden vermeden. Indien paaltjes welk noodzakelijk zijn moeten deze 

bijvoorbeeld goed zichtbaar worden geplaatst en op een voldoende manier worden 

‘        ’.  aarnaast moet er voldoende breedte voor fietsers beschikbaar zijn bij het 

passeren van paaltjes.  

 

 
Figuur 8: Voorbeeld inleidende markering fietspadpalen 

     h     aa     va   aa  j     b       w       ch   j  “Keuzeschema sanering paaltjes op 

het fietspad” (  OW). 

 

◼ Visuele geleiding 

Veel enkelvoudige fietsongevallen gebeuren doordat een fietser van het fietspad af raakt en 

tegen een trottoirband botst of in de berm ten val komt. Een goede visuele geleiding met 

bijvoorbeeld kantmarkering kan dit helpen voorkomen.  

 

 
Figuur 9: Voorbeeld van kantmarkering  op fietspaden 

 

◼ Breedte van het fietspad 

Fietspaden moeten voldoende breed zijn om mogelijk te maken dat fietsers, en eventueel 

ook brom- en snorfietsers, elkaar veilig kunnen inhalen en passeren. Fietsers moeten 

bovendien veilig naast elkaar kunnen rijden zonder dat hun sturen in elkaar haken.  

 

De breedte van vrijliggende fietspaden is daarom vooral afhankelijk van het gebruik. 

Onderstaande tabel wordt bij het bepalen van de breedte van fietspaden als leidraad 

gebruikt. Wij (en de provincie Overijssel) stellen hogere ambities aan de breedte van 

een in twee richtingen bereden fietspad dan de CROW-richtlijnen.  
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Tabel 3: Breedte vrijliggende fietspaden 

(bron: Kernnet Fiets Overijssel – Ontwerpprincipes Fiets)  

Intensiteit (aantal fietsers) Breedte fietspad 

Etmaal Spits 1 richting 2 richtingen 

0 – 250 < 40 2,50 meter 3,00 meter 

250 – 500 > 40 2,50 meter 3,00 meter 

500 – 1.000 > 75 2,50 meter 3,00 meter 

1.000 – 1.500 > 150 3,00 meter 3,50 meter 

> 1.500 > 225 3,50 meter > 4,00 meter 

 

 
Figuur 10: Principe dwarsprofiel in twee richtingen bereden fietspad 

 

 
Figuur 11: Principe dwarsprofiel in één richting bereden fietspad 

 

 

 

 

◼ Type verharding 

Om te voorkomen dat fietsers uit balans raken en vallen, is het van belang dat de verharding 

vlak, stroef, heel en schoon is. Dat betekent dat scheuren, kuilen en hobbels moeten 

worden voorkomen, bijvoorbeeld door een goede fundering aan te leggen tegen 

wortelschade. Ook mag een fietspad in de winter niet glad zijn door ijs of sneeuw.  

 

Asfalt of beton 

Qua comfort voor de fietsers heeft een asfaltverharding de voorkeur. In nabijheid van 

bomen is er vaak sprake van wortelopdruk. Een asfaltverharding is hier minder tegen 

bestand. Daarom kiezen we op dergelijke locaties vaak ook voor een betonverharding. In de 

basis geldt echter de stelregel dat voor fietspaden een asfaltverharding de voorkeur heeft. 

 

Kleur van de verharding 

Voor fietsers is rood een herkenbare kleur. Het is daarom wenselijk om fietsvoorzieningen 

binnen de bebouwde kom te voorzien van een rode kleur. Buiten de bebouwde kom hebben 

we vaak te maken met lange afstanden. Een rode kleur verharding is kostentechnisch vaak 

duurder om aan te brengen. Buiten de bebouwde kom is het daarom niet per se 

noodzakelijk om een rode kleur verharding toe te passen.  

 

Dit geldt overigens niet voor kruispunt waar fietsers voorrang hebben. Hier moeten in alle 

gevallen (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) de in de voorrang gelegen 

fietsoversteek worden voorzien van een rode kleur. 

 

◼ Kruispunten 

Op kruispuntniveau is een duidelijke situatie voor alle weggebruikers belangrijk. Het is van 

belang dat de kruispunten/oversteeklocaties voldoende zichtbaar zijn. Om de snelheid van 

kruisend gemotoriseerd verkeer te verminderen, kunnen snelheidsremmende maatregelen 

worden toegepast.  

 

Wij vinden dat fietsers goede faciliteiten moeten worden geboden om vooral het 

fietsgebruik te stimuleren. Daarom zijn wij van mening dat fietsverbindingen daar waar 

mogelijk voorrang moeten krijgen op kruisend autoverkeer. In de basis hanteren wij 

hiervoor onderstaande criteria. Voor de volledigheid zijn in deze tabel ook de 

voorrangssituatie voor wegen binnen de bebouwde kom opgenomen: 
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Tabel 4: Voorrang voor fietsroutes 

Kruisende weg(categorie) Voorrang voor fietsroute 

Buiten de bebouwde kom  

Gebiedsontsluitingsweg 1 – 80 km /uur Nee 

Gebiedsontsluitingsweg 2 – 80 km/uur Nee 

Erftoegangsweg 1 – 60 km/uur 
Ja  

(mits passend in verwachtingspatroon) 

Erftoegangsweg 2 – 60 km/uur Ja 

Erftoegangsweg 3 – 60 km/uur Ja 

Binnen de bebouwde kom  

Gebiedsontsluitingsweg 1 – 70 km/uur Nee (alleen bij rotondes) 

Gebiedsontsluitingsweg 2 – 50 km/uur Nee (alleen bij rotondes) 

Wijkontsluitingsweg – 50 km/uur 
Ja 

(mits passend in verwachtingspatroon) 

Erftoegangsweg 1 – 30 km/uur Ja 

Erftoegangsweg 2 – 30 km/uur Ja 

 

4.4. Fietsstraten 

 

Een fietsstraat is een straat met een herkenbare vormgeving en inrichting die functioneert 

als belangrijke fietsverbinding. Een belangrijk kenmerk van de fietsstraat is dat er in 

beperkte mate ook autoverkeer voorkomt, maar dat dit ondergeschikt is aan de fiets (de 

auto is te gast). De fietsstraat heeft (nog) geen formele status in de wetgeving, zoals een 

(onverplicht of brom-)fietspad dat bijvoorbeeld wel heeft. 

 

Bij een fietsstraat is de fiets dominant in het straatbeeld aanwezig. Omgevingsaspecten 

spelen een belangrijke rol in de acceptatie van een fietsstraat. Van belang is in ieder geval 

dat de intensiteit van het autoverkeer niet te hoog is of wordt. De maximale intensiteit van 

autoverkeer bedraagt circa 2.500 motorvoertuigen/etmaal. De fietsstraat heeft bij voorkeur 

voorrang op kruisende wegen.  

 

 

 

 

◼ Herkenbaarheid 

De fietsstraat dient als zodanig herkenbaar te zijn. Toepassing van het fietsstraatbord L51 is 

daarom altijd nodig aan het begin van een fietsstraat, bij voorkeur samen met een 

maximumsnelheid van 30 km/h (ook buiten de bebouwde kom is dit mogelijk op een 

erftoegangsweg 60, gelet op de uitvoeringsvoorschriften BABW). De herkenbaarheid kan 

eventueel worden ondersteund door de fietsstraatafbeelding op het asfalt.  

 

 
Figuur 12: Bord ‘fietsstraat’ (Bord L51 van Bijlage 1 van het RVV 1990) 

 

◼ Breedte / wegvakindeling 

    f       aa        w   m     j      v       v  m  .     ‘ ma ’        ‘b    ’    f   . In 

   ba     aa  w      va      ‘ ma ’    f   .    fietsstraat heeft hierbij een herkenbare 

wegvakindeling met in het midden rood asfalt en aan de zijkanten rabatstroken die vaak 

vlak gestraat worden met klinkers en/of door middel van streetprint worden vormgegeven. 

 

    ‘b    ’    f       m       ch          ‘m     a ’.          v        ‘ ma ’  f ‘b    ’ 

profiel is afhankelijk van de intensiteit van het fietsverkeer in combinatie met het overige 

gebruik van de weg.    ba    v    h   b  a    va      ‘ ma ’  f ‘b    ’    f    w     

bepaald op basis van het aantal ontmoetingen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer. 

Hier wordt    “Ontmoetingenvoorspeller voor gemengde profielen” (  OW) a        aa  

voor gebruikt. Het is natuurlijk ook mede afhankelijk van de beschikbare fysieke ruimte voor 

het gewenste profiel.  

 

           m     a  w           a  ,  a             b j v        ‘v a ’ (     b        aa ) 

te worden uitgevoerd, zodat deze voor fietsers ook goed overrijdbaar is. Uitvoering kan in 

elementverharding of middels streetprint, waarbij rekening moet worden gehouden met 
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naden en gleuven. Hoogteverschillen in langsrichtingen kunnen namelijk leiden tot 

onbalans voor fietsers. 

 
Figuur 13: Principe dwarsprofiel fietsstraat – binnen de bebouwde kom 

 

 
Figuur 14: Principe dwarsprofiel fietsstraat – buiten de bebouwde kom 

 

  
Figuur 15: Voorbeelden fietsstraten buiten de bebouwde kom 

◼ Gemotoriseerd verkeer in één of twee richtingen 

Daarnaast is de breedte van de fietsstraat is afhankelijk van één- of 

tweerichtingsautoverkeer. Bij gemotoriseerd verkeer in één richting is de minimale breedte 

van de fietsstraat 3,50 meter (ex. rabatstroken) en bij gemotoriseerd verkeer in twee 

richtingen is dit 4,50 meter. In het kader van de verkeersveiligheid in het algemeen is 

wenselijk om niet specifiek eenrichtingsverkeer in te stellen op fietsstraten. 

 

4.5. Fietsstroken 

 

Fietsstroken zijn in tegenstelling tot vrijliggend fietspaden onderdeel van de rijbaan. Er zijn 

drie soorten te onderscheiden: 

• fietsstroken met doorgetrokken streep en fietssymbool 

• fietsstroken met onderbroken streep en fietssymbool 

• fietssuggestiestroken. 

 

De eerste twee zijn voorzien van een fietssymbool en hebben een juridische status. Bij een 

doorgetrokken streep mogen andere weggebruikers geen gebruik maken van de 

fietsstrook. Indien de streep onderbroken is, dan mag dit alleen als fietsers niet worden 

gehinderd. Stilstaan of parkeren op een fietsstrook is verboden. 

 

Fietssuggestiestroken niet wenselijk op interlokaal fietsnetwerk 

Een fietssuggestiestrook duidt informeel de plaats van de fietsers op de weg en heeft geen 

juridische status Toepassing van fietssuggestiestroken op ons interlokaal fietsnetwerk zijn niet 

wenselijk. 

 

Fietsstroken met doorgetrokken streep niet wenselijk op interlokaal fietsnetwerk 

Fietsstroken met doorgetrokken streep wordt vaak toegepast op gebiedsontsluitingswegen. Op het 

interlokale fietsnetwerk zijn geen wegen aanwezig met een gebied ontsluitende voor het 

autoverkeer. Binnen de bebouwde kom geldt dat we voor gebiedsontsluitingswegen de wens 

hebben om vrijliggende fietspaden te realiseren (zie GVVP). 

 

Een fietsstrook op het interlokale fietsnetwerk op erftoegangswegen (buiten de bebouwde 

kom) heeft een gewenste breedte van 1,90 meter. Daarbij moet er rekening worden 

gehouden dat het resterende profiel voor gemotoriseerd verkeer minder is dan 3,80 meter 

of groter is dan 4,80 meter, zodat automobilisten een duidelijk beeld hebben of de ruimte 
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tussen de fietsstroken b    m     v    éé   f  w   a   ’ .               jbaa       

asmarkering aanwezig. 

 

 
Figuur 16: Minimale en maximale breedtes van fietsstroken en rijloper autoverkeer  

(CROW- Ontwerpwijzer fietsverkeer) 

 

4.6. Kantafwerking 

 

Voor de veiligheid van de fietser is een goede kantafwerking – de overgang van de 

verharding naar de berm - belangrijk. Om ongewenste situaties te voorkomen, moeten de 

volgende punten in het ontwerp terugkomen: 

• Het verschil in hoogte tussen het pad/de rijbaan en de berm moet minimaal zijn. 

• De berm moet voldoende draagkrachtig zijn. 

• Aansluitend aan de verharding kan een strook met betonelementen of grasbetontegels 

worden aangelegd;  

 Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat door het toepassen van 

bermverharding (bijvoorbeeld grasbetonstenen of bermbeton), de weg visueel 

breder gaat lijken. Dit heeft als gevolg dat de snelheid naar verwachting toeneemt 

en dat door het passeren met hogere snelheden voertuigen meer afstand tot 

elkaar nemen, waardoor er vaak schade aan de bermen ontstaat. Het is daarom 

van belang om selectief en effectief om te gaan met het verharden van bermen en 

waar nodig wellicht goede passeermogelijkheden in te richten. 

 

 

• Voor een betere zichtbaarheid van de rand van fietspaden dient – in ieder geval buiten 

de bebouwde kom – kantmarkering te worden toegepast of een contrasterende 

kantstrook.  

 Met name in het donker en bij tegemoetkomend autoverkeer, waarbij de fietser 

naar beneden kijkt omdat hij anders wordt verblind, is dit van belang. 

 Enkele voorbeeld kunnen zijn goede reflecterende markering, glow-in-the-dark 

markering, deklaag met een reflecterende toplaag. 

 

4.7. Obstakelvrije ruimte 

 

Naast een vergevingsgezinde rand is van belang of de berm voldoende breed, obstakelvrij 

en berijdbaar is. Dat voorkomt dat fietsers in de berm tegen een obstakel botsen en vallen. 

Daarom moet rekening worden gehouden met een obstakelvrije zone. De obstakelvrije 

ruimte vanaf de kantverharding is minimaal 0,5 meter; 

 

4.8. Gladheidsbestrijding 

 

Een onderdeel van veiligheid en betrouwbaarheid op ons interlokale fietsnetwerk is de 

gladheidbestrijding. In onze gemeente is het interlokale fietsnetwerk als hoge prioriteit 

aangewezen.  

 

4.9. Veegregime 

 

Naast winterse omstandigheden kan ook bladval voor onveilige situaties zorgen op het 

fietspad. Wij streven ernaar om interlokale fietsroutes zoveel als mogelijk met hoge 

prioriteit mee te nemen in ons veegnetwerk. 

 

  

         cm         cm
  j     

       cm
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4.10. Onderhoudsniveaus 

 

Het huidige onderhoudsniveau van fietspaden en fietsvoorzieningen wordt éénmaal in de 

drie jaar geïnventariseerd en beoordeeld. Op basis van de inventarisatie worden 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Voor het interlokale hoofdnetwerk willen we 

streven naar het ambitieniveau A (richtlijn CROW), waar enige schade en lichte 

oneffenheden, dwarsonvlakheden en randschades aanwezig mogen zijn. Hier hoort ook een 

passend onderhoudsbudget bij. Wat de financiële consequenties voor dit ambitieniveau 

voor onderhoud is, is op dit moment niet duidelijk. We komen hier te zijner tijd met een 

separaat voorstel voor.  

 

4.11. Openbare verlichting 

 

In de buitengebieden is er vaak sprake van beperkte openbare verlichting. Verlichting kan 

verschillende functies hebben;  

• gebruikers van voldoende licht voorzien (geleiding); 

• de zichtbaarheid van overige gebruikers op de weg, of; 

• een vorm van sociale veiligheid.  

 

Wij vinden dat het interlokale fietsnetwerk goed verlicht moet worden. Continuïteit in de 

route is belangrijk. Zo is het wenselijker om helemaal geen verlichting te hebben dan 

b jv   b      m     aa  h       m         “v   waa   ”   ch ma  . Of   n route wordt 

volledig verlicht of helemaal niet. Wanneer geen verlichting aanwezig is, moet er minimaal 

reflecterende of contrasterende kantmarkering worden toegepast. 

 

4.12. Sociale veiligheid 

 

Onze fietsroutes moeten niet alleen verkeersveilig maar ook sociaal veilig zijn. Het 

aanbrengen van openbare verlichting is daarbij niet genoeg. De routes moeten door het 

tracé en de inrichting op alle momenten van de dag sociaal veilig aanvoelen. Sociale 

controle op een fietsverbinding is daarbij van belang maar lang niet altijd mogelijk. 

 

 

 

◼ Zicht 

De voorkeur voor sociaal-veilige fietsroutes gaat uit naar routes die gemengd zijn met 

andere verkeerssoorten en functies en die zo veel mogelijk in het zicht zijn van woningen en 

andere gebouwen. Een afgelegen (solitair) fietspad is voor de sociale veiligheid minder 

aantrekkelijk. Daarnaast is het belangrijk dat er geen hoge dichte struiken, muren en andere 

zicht belemmerende elementen dicht op het fietspad liggen. Er moet dus voldoende zicht 

op het fietspad zijn, maar ook in de omgeving van het fietspad. 

 

◼ Verlichting 

Openbare verlichting is een belangrijk aandachtspunt voor de sociale veiligheid. De balans 

vinden tussen voldoende verlichting in sociaal veiligheidsbelang en het voorkomen van 

lichthinder is daarbij belangrijk. Wanneer het toepassen van verlichting om redenen van 

bijvoorbeeld flora en fauna niet mogelijk is, dan is toepassing van goede kantmarkering 

(met reflectiemateriaal), kattenogen of omgevingsvriendelijke lampen (bijvoorbeeld 

BATlampen) langs het fietspad een mogelijkheid. 

 

4.13. Aantrekkelijkheid van de route 

 

In een landschap waar sprake is van veel openheid kunnen fietsers mogelijk (veel) 

windhinder ervaren. Wij willen op die locaties graag beschutting tegen wind en/of neerslag 

toepassen. Dit kan bijvoorbeeld door struikbeplanting of windschermen. Deze 

voorzieningen moeten uiteraard wel in het landschap passen. Vanwege sociale veiligheid 

moet er voldoende afstand zijn tussen het fietspad en de struikbeplanting of het 

windscherm. Maar ook moet rekening worden gehouden met de zicht op het fietspad in het 

kader van de sociale veiligheid. 
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5.1. Inleiding 

 

Om te kunnen bepalen welke fietsverbindingen we in welke volgorde willen aanpakken, 

hebben we gekeken naar de huidige functie, de mate van verkeers(on)veiligheid en 

aantrekkelijkheid van de huidige verbindingen. Deze beoordelingscriteria zijn afgeleid van 

de wenselijke inrichtingseisen zoals die in hoofdstuk 4 zijn beschreven. 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijnen op welke wijze is gekeken naar de 

fietsroutes. Elke fietsroute is opgedeeld in verschillende deeltrajecten. Deze deeltrajecten 

zijn allen afzonderlijk beoordeeld. In totaal betreft het ongeveer 300 deeltrajecten. Voor de 

gehele fietsverbinding, en de afzonderlijke deeltrajecten, is eveneens beoogd 

maatregelenpakket opgesteld. Dit maatregelenpakket is verwoord in de uitvoeringsagenda 

“       a  – Veilig op de fiets tussen onze kernen – Maatregelenpakket interlokaal 

fietsnetwerk”. Dit maakt het mogelijk om in een oordeel te kunnen vormen over het effect, 

de realisatiemogelijkheden van maatregelen.  

 

De fietsroutes zijn beoordeeld op de volgende onderdelen: 

 

 

 

 

 

 
 

     

• Wat is de functie van de 

route? 

• Wat is het gebruik van de 

route? 

 • Welke fietsvoorzieningen 

zijn aanwezig? 

• Wat is de intensiteit van 

het autoverkeer? 

• Is er sprake van een 

landbouwroute 

• Wat is de snelheid van het 

autoverkeer? 

• Zij er kruispunten waar het 

(subjectief) 

verkeersonveilig is? 

 • Is de route sociaal veilig? 

(verlichting/bebouwing) 

• Wat is het type verharding? 

• Is er sprake van een 

combinatie in het  

recreatieve netwerk? 

• Is de route een belangrijk 

route naar een openbaar 

vervoer knooppunt? 

Figuur 17: Beoordelingscriteria fietsroutes 

 

   c   
(b  a  )

         
v     h   

 a      
    j h   

5. Beoordeling huidige verbindingen 
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5.2. Belang van de route 

 

 
 

Het belang van de route hebben we vooral gekeken naar de functie die de betreffende 

fietsroute heeft. Is het vooral een verbindende route tussen onze kernen of is het meer een 

verzamelende route of onderdeel van een regionale route. Hoe hoger    ‘ a      ’ va     

route des te zwaa     h   b  a   w    .       m ‘b  a  ’    anderzijds ook alleen een 

functionele omschrijven. Het huidige gebruik van de route vinden wij ook een belangrijk 

onderdeel. Dit is vooral een meetbaar onderdeel. Op basis van recente tellingen (2021) is 

het gebruik van de fietsroute gecategoriseerd. 

 

Opmerking 

O   m     m    w       a  h   aa  a  ‘b     j  ’                 ab              c f       

b           waa    b      h   b           c       m v  m . H   aa  a  ‘b     j  ’    f  v   a     

onderlinge verhouding aan in de beoordeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5: Functie van de route 

Beoordelingscriteria Beoordeling 

Regionale snelfietsroute 

Regionale route 

School-thuis/woon-werk route 

Lokale route 

Toeristische route 

Beperkte/geen specifieke functie – 

 

Tabel 6: Huidig gebruik van de route 

Beoordelingscriteria Beoordeling 

> 1.000 fietsers per etmaal 

600 tot 1.000 fietsers per etmaal 

300 tot 600 fietsers per etmaal 

50 tot 300 fietsers per etmaal 

< 50 fietsers per etmaal – 

 

  

   c   
(b  a  )
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5.3. Verkeersveiligheid 

 

 
 

De huidige aanwezigheid van fietsvoorzieningen bepaald voor een groot deel de mate 

verkeersveiligheid. Indien er reeds een vrijliggend fietspad aanwezig is, is de situatie veelal 

veiliger dan wanneer er geen fietsvoorzieningen aanwezig zijn. Ook de kwaliteit van de 

betreffende fietsvoorziening speelt een rol. 

 

Daarnaast speelt de aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer een belangrijke rol in de 

verkeersveiligheid indien er sprake is van gemengd verkeer. Ditzelfde geldt voor de snelheid 

waarmee dit gemotoriseerde verkeer rijdt. Evenals de samenstelling van het verkeer. 

Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een landbouwroute is er sprake van grote massa en 

snelheidsverschillen. Het is wenselijk dat deze voorkomen worden. 

 

Ook zijn er vaak verschillende die objectief onveilig zijn, onveilig worden gevonden of in 

potentie onveilig kunnen zijn. Dergelijke locaties zijn eveneens meegenomen in de totaal 

beoordeling. 

 

Opmerking 

O   m     m    w       a  h   aa  a  ‘b     j  ’                 ab              c f       

b           waa    b      h   b           c       m v  m . H   aa  a  ‘b     j  ’    f  v   a     

onderlinge verhouding aan in de beoordeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7: Welke voorzieningen zijn aanwezig voor fietsers 

Beoordelingscriteria Beoordeling 

Geen fietsvoorzieningen (gedeelde rijbaan) 

Fietsstrook of fietssuggestiestrook 

Fietsstraat of fietspad (onvoldoende breedte) 

Aanliggend (verhoogd) fietspad/-strook 

 

Tabel 8: Intensiteit gemotoriseerd verkeer 

Beoordelingscriteria Beoordeling 

Veel autoverkeer 

Normale hoeveelheid autoverkeer 

Weinig autoverkeer 

Geen menging met autoverkeer – 

 

Tabel 9: Landbouwroute 

Beoordelingscriteria Beoordeling 

Ja 

Nee – 

 

Tabel 10: Snelheid autoverkeer 

Beoordelingscriteria Beoordeling 

> 75 km/h  

65 - 75 km/h 

55 - 65 km/h 

45 - 55 km/h 

35 - 45 km/h 

25 -35 km/h 

Geen menging met autoverkeer – 

 

Tabel 11: (subjectief) Onveilige kruispunten/oversteken 

Beoordelingscriteria Beoordeling 

Ja 

Nee – 

         
v     h   
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◼ Aantrekkelijkheid 

 

 
 

De aantrekkelijkheid van de route is afhankelijk van verschillende factoren. Sociale 

veiligheid is een subjectief onderdeel om te beoordelen. Om hier enige maat aan te geven is 

gekeken of er op de fietsroute verlichting aanwezig is en/of er in de directe omgeving 

bebouwing aanwezig is. 

 

Aantrekkelijkheid en comfort worden daarnaast ook gevormd door het type verharding. 

Maar ook het mede gebruik van routes door andere doelgroepen kan mede bepalen of een 

route aantrekkelijk is om te gebruiken, doordat deze bijvoorbeeld ook aansluit op een 

openbaar vervoer knooppunt. 

 

Opmerking 

O   m     m    w       a  h   aa  a  ‘b     j  ’                 ab              c f       

beoordeelde waarde binnen het beoordelingscriterium vormt. Het aantal ‘b     j  ’    f  v   a     

onderlinge verhouding aan in de beoordeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12: Sociale veiligheid (aanwezigheid verlichting en/of bebouwing) 

Beoordelingscriteria Beoordeling 

Geen verlichting aanwezig en weinig/geen 

bebouwing aanwezig 


Verlichting aanwezig, maar weinig/geen 

bebouwing aanwezig in de omgeving 


Bebouwing aanwezig in de omgeving, maar 

geen verlichting aanwezig 


Verlichting aanwezig en bebouwing aanwezig in 

omgeving 


 

Tabel 13: Type verharding 

Beoordelingscriteria Beoordeling 

Open verharding (klinkers, tegels, onverhard) 

Asfalt-/betonverharding – 

 

Tabel 14: Bijdrage in recreatief netwerk 

Beoordelingscriteria Beoordeling 

In grote mate 

In beperkte mate 

Niet – 

 

Tabel 15: Aansluiting op OV-knoop 

Beoordelingscriteria Beoordeling 

Ja 

Nee – 

 

 a      
    j h   
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6.1. Prioritering subonderdelen 

 

     m      aa  h  f  jaa   j       b      va  € 5  .    b  ch  baa           m 

fietsverbindingen aan te pakken. Middels subsidiemogelijkheden denken wij dit budget, 

waa  m     j ,    v  h             v    €  .   .   . In het Programma Mobiliteit hebben 

we aangegeven dat we alle fietsverbindingen tussen onze kernen willen verbeteren. Het is 

echter wel nodig om hier een prioritering in aan te brengen. Waar hebben maatregelen het 

meeste effect? Welke kleine maatregelen hebben een groot effect op het verbeteren van de 

fietsverbinding? 

 

Op basis van de beoordelingsmethodiek uit het voorgaande hoofdstuk en het beoogde 

maa         a         h   “       a  – Veilig op de fiets tussen onze kernen – 

U  v       a    a” zijn de fietsverbindingen beoordeeld en geprioriteerd. Deze 

prioritering is gemaakt voor de subonderdelen; functie, verkeerveiligheid en 

aantrekkelijkheid. Voor deze h  f                ‘  m       ’ b             maa      

benodigde prioriteit (hoog – midden – basis).  

 

In de volgende figuren is de beoordeling per hoofdonderdeel weergegeven 

 

 

 
Figuur 18: Prioritering op onderdeel ‘functie van de route (gebruik)’ 

 

6. Prioritering verbindingen 

   c   
(b  a  )
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Figuur 19: Prioritering op onderdeel ‘verkeersveiligheid’ 

 
Figuur 20: Prioritering op onderdeel ‘functie van de route (gebruik)’ 

  

 a      
    j h   

         
v     h   
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6.2. Eindprioritering 

 

Op basis van de prioritering per subonderdeel is een eindprioritering gemaakt per 

fietsroute. Deze eindprioritering vormt de basis voor de verdere daadwerkelijke uitwerking 

en aanpak van de fietsroutes. Wij vinden dat in de eindprioritering de subonderdelen belang 

(het gebruik) en de mate van verkeersveiligheid het zwaarst wegen in de prioritering. In 

onderstaande figuur en hiernaast weergegeven tabel is de eindprioritering weergegeven.  

 

 
 

 
Figuur 21: Eindprioritering fietsroutes 

Tabel 16: Eindprioritering fietsroutes 

Route 
Belang 

Verkeers- 

veiligheid 

Aantrek- 

kelijkheid 
Prioriteit 

Hardenberg – Ommen     Hoog 

Slagharen – Hardenberg    Hoog 

Hardenberg – Bergentheim    Hoog 

Bergentheim- Kloosterhaar    Hoog 

Dedemsvaart – Hardenberg     Hoog 

Balkbrug – Nieuwleusen    Midden 

Dedemsvaart – Ommen     Midden 

Balkbrug – Dedemsvaart     Midden 

Dedemsvaart – Slagharen     Midden 

Hardenberg – Mariënberg     Midden 

Gramsbergen – Ane     Midden 

IJhorst – Oud Avereest     Midden 

Hardenberg – Radewijk     Midden 

Gramsbergen – Coevorden     Midden 

Hardenberg – Gramsbergen     Midden 

Slagharen – Coevorden     Midden 

Kloosterhaar – Sibculo     Midden 

Balkbrug – Ommen     Basis 

Mariënberg – Sibculo    Basis 

Bergentheim – Mariënberg     Basis 

Oud Avereest- Balkbrug    Basis 

Hardenberg – Bruchterveld    Basis 

Sibculo- Westerhaar Vr’wijk     Basis 

De Krim – Hardenberg     Basis 

Dedemsvaart – Zuidwolde     Basis 

 

 

 

 

 

 

   c   
(b  a  )

 a      
    j h   

         
v     h   

   c   
(b  a  )

 a      
    j h   

         
v     h   
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     v mb       

              

 f       O   baa    b   

  am   f a    c    ,   b  w            

               


