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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen willen de veiligheid van een aantal fietsroutes in kaart laten 

brengen met behulp van de CycleRAP-methode. In de provincie Fryslân gaat het om vijf routes, in totaal circa 

52 kilometer. Het betreft de volgende routes: 

 Leeuwarden – Hurdegaryp 

 Leeuwarden – Stiens 

 Sneek – Jutrijp 

 Heerenveen – Nieuwhorne 

 Wolvega – Kuinre 

De CycleRAP-methode kan gebruikt worden om alle type fietsinfrastructuur in kaart te brengen. CycleRAP is 

een initiatief van de ANWB om de veiligheid van fietsers te verbeteren door inzicht te geven in de veiligheid van 

fietsinfrastructuur en wegen. De methode classificeert fietspaden en wegen naar veiligheid. Dit wordt uitgerukt 

in een score. De scores geven een indicatie van het ongevalsrisico van de fietsers op de betreffende weg. De 

scores worden berekend door de fietsinfrastructuur systematisch in kaart te brengen. Dit gebeurt met behulp 

van actueel beeldmateriaal van de weg. De weg wordt per 25 meter geanalyseerd op een 34-tal weg-

kenmerken. Daaraan wordt informatie over verkeersintensiteiten toegevoegd.  

1.2 Aanpak  

1.2.1 3D-scan  

Advin heeft als eerste stap alle fietspaden en wegen met fietsvoorzieningen ingescand met een rijdende 3D-

scanner. Met de scanner is de omgeving tot op de millimeter nauwkeurig vastgelegd door een mix van 

ingebouwde scanners, fotocamera’s en 360 graden camera’s. Het resultaat is een puntenwolk met exacte 

locatie van alle objecten.  

Figuur 1 Laserscanauto (links) en puntenwolk (rechts)
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De output van de 3D-scan is niet alleen een puntenwolk. Van alle routes zijn ook foto’s gemaakt met de 360 

graden camera’s. Hierdoor is bij de beoordeling van de trajecten van de meest actuele situatie uitgegaan. De 

foto’s zijn opgenomen in een viewer, de Orbit Viewer.  

Aanvullend is een ‘shapefile’ aangemaakt met wegvakken van 25 meter. Deze shapefile is als een layer 

toegevoegd aan de Orbit Viewer, zodat daadwerkelijk iedere 25 meter een visuele beoordeling van het traject 

gemaakt is. 

1.2.2 Registratietool 

In excel is een tool gemaakt om de kenmerken van een traject te kunnen registreren. Om het proces van 

coderen te versnellen kunnen de kenmerken van één locatie gekopieerd worden naar de daaropvolgende 

locatie. Bij het coderen wordt aan ieder kenmerk een waarde toegekend.  

Figuur 2 Orbit Viewer met 3600 foto's

Figuur 3 Registratietool in excel
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1.2.3 Output 3D-scan naar registratietool 

Op basis van de puntenwolk uit de 3D-scan zijn per traject alle kenmerken die meetbaar zijn, inzichtelijk 

gemaakt. Het gaat hierbij om de volgende kenmerken: 

 Verhardingsbreedte 

 Kwaliteit verharding (gat/hobbels/slecht wegdek) 

 Aantal (en ligging) uitritten 

 Bochten 

 Versmallingen 

 Hoogteverschillen (stijging en daling) 

 Markering 

 Talud (<1m) 

Het inscannen van de kenmerken verhoogt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. De breedte van een 

fietspad kan bijvoorbeeld tot op één cm nauwkeurig vastgesteld worden. Op basis van foto’s is deze 

nauwkeurigheid niet te bereiken. Uit ervaring blijkt dat een afwijking tot 30 cm mogelijk is. Hierdoor is het 

mogelijk dat een fietspad geen juiste beoordeling krijgt wat betreft de breedte.  

Het inscannen van alle fietsvoorzieningen heeft overigens nog meer toegevoegde waarde. Door het inscannen 

is een volledige inmeting van de betreffende fietsvoorziening en de directe omgeving beschikbaar is. De 

ingewonnen data kunnen ook voor andere toepassingen gebruikt worden.  

Het bleek niet mogelijk om de bovengenoemde kenmerken automatisch in de registratietool te laden. De 

verhardingsbreedte en de obstakelafstanden zijn bijvoorbeeld handmatig gemeten in de puntenwolk en 

vervolgens overgenomen in de registratietool. Voor een aantal kenmerken is door middel van de scan een 

eerste selectie gemaakt, zodat vervolgens specifiek op de locatie van het kenmerk ingezoomd is. Het gaat 

bijvoorbeeld om de aanwezigheid van uitritten en bochten.  

1.2.4 Inventariseren van wegkenmerken 

De registratietool is allereerst gevuld met de kenmerken uit de scan. Vervolgens zijn de trajecten visueel 

beoordeeld en zijn de overige kenmerken gecodeerd door verkeerskundigen. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

foto’s uit de Orbit Viewer. De inventarisatie van de wegkenmerken is gedaan op basis van de ‘CycleRAP 

Codeerhandleiding’ van 21 maart 2017. Dit is de Nederlandse vertaling van de ‘CycleRAP Coding Manual’ van 

februari 2017. 

Vanuit het principe ‘in één keer goed’ en gelet op de gevraagde betrouwbaarheid van de gegevens hebben wij 

het inventariseren en analyseren van de kenmerken uitgevoerd met eigen (junior) verkeerskundigen. Zij zijn in 

staat om de inrichting goed in te schatten, zodat een juiste beoordeling gemaakt is per kenmerk. Drie 

verkeerskundigen van Advin hebben deelgenomen aan de werksessies van iRAP bij de ANWB, zodat zij goed 

voorbereid aan de codering zijn begonnen.  
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1.2.5 Kwaliteitscontrole  

In de registratietool is een interne kwaliteitscontrole opgenomen. Sommige combinaties van kenmerken zijn in 

de praktijk niet mogelijk of niet logisch. De registratietool checkt automatisch of deze combinaties zich voordoen 

bij de registratie. Is dit het geval, dan volgt in de registratietool een melding. De verkeerskundige gaat 

vervolgens checken of het coderen juist is gegaan.  

Vervolgens hebben wij intern steekproefsgewijs de resultaten van de codering gecontroleerd. Na deze interne 

controle hebben wij de coderingstabellen ter controle aangeboden aan iRAP voor de externe kwaliteitscontrole. 

De feedback van iRAP hebben wij verwerkt in de coderingstabellen.  

1.2.6 Scores 

Na oplevering van de coderingstabellen zijn de index scores berekend op basis van het CycleRAP risicomodel. 

Het resultaat is een totaalscore en een score per ongevalstype (zie figuur 5).   

Figuur 4 Vergelijking kenmerken ter controle

Figuur 5 Ongevalstypen
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De mogelijkheden die CycleRAP biedt met de index scores zijn: 

 Inzicht is de risico’s op routes, inzicht in de risicoverhogende kenmerken die bijdragen aan de risico’s 

en relatieve veiligheid van secties op die routes. 

 Mogelijkheid om locaties te analyseren op basis van data. 

 Kunnen vergelijken van routes. 

 Zicht op de veiligheid in relatie tot van enkelzijdige ongevallen en fiets-fiets ongevallen. Tot voorkort 

hadden overheden en professionals uit het vakgebied met name zicht op auto-fietsongevallen omdat 

daarvan de meeste data beschikbaar is en die het meest uitgebreid bestudeerd zijn. Dit inzicht biedt 

handvatten om beleid te maken gericht op zwakkere verkeersdeelnemers, voor wie fietsongevallen 

ernstiger uitpakken. 

De scores, zowel de totaalscore als de score per ongevalstype, kunnen als een grafiek weergegeven worden, 

zodat voor het gehele traject in één oogopslag zichtbaar waar zich een verhoogd risico voordoet. 

Figuur 6 Berekende scores per type

Figuur 7 Voorbeeld grafiek CycleRAP-scores
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De scores, zowel de totaalscore als de score per ongevalstype, zijn tevens weergegeven in een GIS-applicatie. 

Hierdoor is visueel inzichtelijk gemaakt waar sprake is een verhoogd risico voor fietsers.  

De totaalscore laat op hoofdlijnen zien waar sprake is van een verhoogd risico voor fietsers. Hierdoor ontstaat 

een goede eerste indruk van potentiële risico’s. Vervolgens kan per ongevalstype het risico visueel gemaakt 

worden. Hierdoor is inzichtelijk op grond van welke ongevalstypen er specifiek een verhoogd risico voor de 

fietsers is. Het gaat om de ongevalstypen die weergegeven zijn in figuur 5. Als laatste stap kan per kenmerk de 

score inzichtelijk gemaakt worden.  

De volgende hoofdstukken geven een beeld van de resultaten van de scan per traject. Een nadere analyse van 

de trajecten kan gemaakt worden aan de hand van de GIS-viewer.  

Figuur 8 Voorbeeld visuele weergave totaalscore CycleRAP
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2 Traject 1: Leeuwarden - Hurdegaryp 

2.1 Algemeen 

Het traject tussen Leeuwarden en Hurdegaryp start bij het treinstation van Leeuwarden. Het traject heeft een 

lengte van bijna 12 km. Het eerste gedeelte binnen de bebouwde kom van Leeuwarden loopt via aanliggende 

voorzieningen (fietsstroken) en vrijliggende fietspaden. Vanaf het kruispunt Groningerstraatweg – Anne 

Vondelingweg bevindt zich aan de zuidzijde van de N355 een parallelweg. Deze parallelweg is deels 

aangewezen als verplicht (brom-)fietspad.   

Op een aantal locaties op het traject is volgens de CycleRAP-score sprake van een verhoogd risico op 

ongevallen. Deze locaties komen in de volgende paragrafen aan de orde. 

Figuur 9 Traject 1: Leeuwarden - Hurdegaryp
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2.2 Deeltraject: Keizersgracht – Oosterkade - Zuidvliet 

Op een aantal locaties op het traject Keizersgracht – Oosterkade – Zuidvliet blijkt uit de CycleRAP-score sprake 

te zijn van een verhoogd risico. Deze locaties bevinden zich hoofdzakelijk bij de aansluitingen en bochten. Dit 

komt overeen met de deelaspecten waarbij sprake is van een verhoogd risico: 

 Verlies van evenwicht 

 Kruising tussen fietsers en fietsoversteek 

 Tegemoetkomende fietsers 

 Schampbotsing tussen fietsers 

 Fietser langs motorvoertuig 

 Kruising tussen fietser en motorvoertuig 

Van het traject in figuur 9 blijkt bijvoorbeeld de 

aansluiting Keizergracht-Oosterkade het hoogste risico 

op een fietsongeval te hebben. Op deze locatie doen 

zich alle bovenbeschreven risico’s voor. De fietsers 

maken gebruik van fietssuggestiestroken. Er is hierbij 

geen fysieke afscheiding met de rijbaan. Door de ligging 

in de bocht kunnen auto’s in conflict komen met fietsers. 

Daarnaast sluit er nog een zijweg aan.  

Figuur 10 CycleRAP score – Keizersgracht - Oosterkade - Zuidvliet

Figuur 11 Aansluiting Keizersgracht - Oosterkade
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Een deel van de beoordeling is overigens niet meer actueel. Ten tijde de scan van de route (foto links) had de 

Keizersgracht een andere inrichting dan tegenwoordig (foto rechts).   

Figuur 12 Keizersgracht - voormalige en huidige inrichting
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2.3 Deeltraject: Coopmansstraat - Egelantierstraat  

De Coopmansstraat en de Egelantierstraat zijn voorzien van vrijliggende fietspaden. Op het grootste deel van 

dit traject is het risico laag. Een verhoogd risico bestaat ter hoogte van de rotonde, bij de aansluitingen voor het 

autoverkeer en in de bochten.  

Het verhoogde risico op dit deel van het traject bestaat dan ook uit een verhoogd risico op de volgende 

aspecten:  

 Verlies van evenwicht 

 Kruising tussen fietsers en fietsoversteek 

 Schampbotsing tussen fietsers 

 Kruising tussen fietser en motorvoertuig 

Figuur 13 CycleRAP score – Coopmansstraat – Egelantierstraat

Figuur 14 Rotonde Coopmansstraat-Egelantierstraat
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2.4 Deeltraject: parallelweg Groningerstraatweg 

Figuur 15 laat visueel de CycleRAP-score zien voor de parallelweg van de Rijksstraatweg ten oosten van de 

Westerdijk. Het verhoogde risico op dit deel van het traject bestaat uit een verhoogd risico op de volgende 

aspecten:  

 Verlies evenwicht 

 Kruising tussen fietsers en fietsoversteek 

 Tegemoetkomende fietsers 

 Schampbotsing tussen fietsers 

 Fietser langs motorvoertuig 

Het verhoogde risico op deze aspecten komen hoofdzakelijk voort uit de volgende kenmerken van de weg en 

zijn omgeving: 

 Gedeeld gebruik met gemotoriseerd verkeer 

 Verkeer in twee richtingen 

 Aansluitende paden 

 Hogere maximumsnelheid (buiten bebouwde kom) 

Figuur 15 CycleRAP score - parallelweg Groningerstraatweg

Figuur 16 Komgrens Leeuwarden
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2.5 Deeltraject: Parallelweg Rijksstraatweg 

Figuur 17 laat visueel de CycleRAP-score zien voor de parallelweg van de Rijksstraatweg ten oosten van de 

Westerdijk. Het verhoogde risico op dit deel van het traject bestaat uit een verhoogd risico op de volgende 

aspecten:  

 Verlies evenwicht 

 Kruising tussen fietsers en fietsoversteek 

 Tegemoetkomende fietsers 

 Schampbotsing tussen fietsers 

 Fietser langs motorvoertuig 

Het verhoogde risico op deze aspecten komen hoofdzakelijk voort uit de volgende kenmerken van de weg en 

zijn omgeving: 

 Gedeeld gebruik met gemotoriseerd verkeer 

 Verkeer in twee richtingen 

 Bochten in de weg 

 Aansluitende paden 

Figuur 17 CycleRAP score - parallelweg Rijksstraatweg

Figuur 18 Parallelweg Rijksstraatweg
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3 Traject 2: Leeuwarden - Stiens 

3.1 Algemeen 

Het traject tussen Leeuwarden en Stiens start bij de Boterhoek in Leeuwarden. Het traject loopt grotendeels 

parallel aan de Mr. P.J. Troelstraweg en de Brédyk. Het traject eindigt bij het winkelcentrum aan de 

Wythústerwei in Stiens. Het traject heeft een lengte van circa 7 km.  

Op een aantal locaties op het traject is volgens de CycleRAP-score sprake van een verhoogd risico op 

ongevallen. Deze locaties komen in de volgende paragrafen aan de orde.  

Figuur 19 Traject 2: Leeuwarden - Stiens
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3.2 Deeltraject: centrum Leeuwarden 

Op het traject tussen de Boterhoek en de Meester P.J. Troelstraweg maken fietsers gebruik van vrijliggende 

fietspaden. Een verhoogd risico voor fietsers doet zich voor bij de zijwegen en de bochten.  

Figuur 20 CycleRAP score – centrum Leeuwarden

Figuur 21 Fietspaden Harlingersingel
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3.3 Deeltraject: Meester P.J. Troelstraweg  

Langs de Meester P.J. Troelstraweg maken fietsers gebruik van een parallelweg die ingericht is als fietsstraat. 

Het verhoogde risico voor fietsers doet zich voor ter hoogte van de zijwegen.  

Figuur 22 CycleRAP score – Meester P.J. Troelstraweg

Figuur 23 Parallelweg Mr. P.J. Troelstraweg
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3.4 Deeltraject: parallelweg N357 

Langs de N357 tussen Leeuwarden en Stiens ligt buiten de bebouwde kom aan de oostzijde een parallelweg. 

De maximumsnelheid op de parallelweg bedraagt 60 km/h. Het gedeeld gebruik van de parallelweg met 

gemotoriseerd verkeer zorgt voor een verhoogd risico voor fietsers. Ter hoogte van de zijwegen is het risico 

groter vanwege de kans op een conflict met kruisend verkeer en de bochten in de weg.  

Figuur 24 CycleRAP score – parallelweg N357

Figuur 25 Parallelweg N357 met fietsoversteek
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3.5 Deeltraject: Stiens 

Binnen de bebouwde kom van Stiens maken fietsers op de Wythusterwei gebruik van de rijbaan. Een verhoogd 

risico doet zich voor bij de zijwegen. Buiten de bebouwde kom is het risico hoger vanwege de hogere 

maximumsnelheid (80 km/h). Langs de Menno van Coehoornwei is het risico laag door de vrijliggende 

fietspaden.  

Figuur 26 CycleRAP score – Stiens

Figuur 27 Komgrens Stiens
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4 Traject 3: Sneek - Jutrijp 

4.1 Algemeen 

Het traject tussen Sneek en Jutrijp heeft een lengte van 4,6 km. Het traject begint bij het station van Sneek aan 

de Doctor Boumaweg. Op het eerste gedeelte van het traject (Stationsstraat – Martiniplein – Zuidend – 

Hoogend - Lemmerweg) zijn geen fietsvoorzieningen aanwezig. Vanaf de rotonde IJlsterplein is er een 

vrijliggend tweerichtingen (brom-)fietspad aanwezig. Dit vrijliggende (brom-)fietspad loopt door tot Jutrijp.  

Op een aantal locaties op het traject is volgens de CycleRAP-score sprake van een verhoogd risico op 

ongevallen. Deze locaties komen in de volgende paragrafen aan de orde.  

Figuur 28 Traject 3: Sneek - Jutrijp
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4.2  Deeltraject: bebouwde kom Sneek 

De totaalscore van CycleRAP laat op een beperkte aantal locaties een verhoogd risico op ongevallen zien. Het 

betreft de oversteek van de Doctor Boumaweg bij het station en het gedeelte van de Lemmerweg direct ten 

noorden van de rotonde IJlsterplein.  

Wanneer ingezoomd wordt op de verschillende 

ongevalstypen dan zijn er meer locaties met een 

verhoogd risico. Het betreft de bocht in het Zuidend ter 

hoogte van De Waterpoort en alle aansluitingen met 

paden en zijwegen. 

Figuur 29 CycleRAP score - bebouwde kom Sneek

Figuur 30 Verhoogd risico door aansluitingen
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4.3 Deeltraject: Lemmerweg 

De totaalscore van CycleRAP laat op één locatie een verhoogd risico op ongevallen zien. Het betreft de rotonde 

op de Lemmerweg met de Koningsspil.  

Wanneer ingezoomd wordt op de verschillende ongevalstypen 

dan zijn er meer locaties met een verhoogd risico. Het betreft 

de overige bochten op het traject en alle aansluitingen met 

paden en zijwegen. Ter plaatse bestaat het risico dat fietsers 

van hun koers raken en in conflict komen met overige fietsers.  

Figuur 31 CycleRAP score - Lemmerweg

Figuur 32 Verhoogd risico zijwegen en bochten
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5 Traject 4: Heerenveen - Nieuwehorne 

5.1 Algemeen 

Het traject tussen Heerenveen en Nieuwhorne loopt parallel aan de Schoterlandseweg (N380) en heeft een 

lengte van 6,8 km. Halverwege loopt het traject door de bebouwde kom van Mildam. Binnen de bebouwde kom 

maken fietsers gebruik van de rijbaan. In de gedeelten buiten de bouwde kom zijn vrijliggende fietspaden 

aanwezig.   

Op een aantal locaties op het traject is volgens de CycleRAP-score sprake van een verhoogd risico op 

ongevallen. Deze locaties komen in de volgende paragrafen aan de orde. 

Figuur 33 Traject 4: Heerenveen - Nieuwhorne
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5.2 Deeltraject: Heerenveen-Mildam 

Uit de totaalscore van CycleRAP blijkt dat op het gedeelte tussen Heerenveen en Mildam op een aantal locaties 

sprake is van een verhoogd risico. Het betreft allemaal locaties waar een zijweg aanwezig is.  

Indien ingezoomd wordt op de afzonderlijke ongevalstypen dan blijkt dat op meerdere locaties sprake is van 

een verhoogd risico. Het betreft de locaties waar een (flauwe) bocht in het fietspad zit en waar erfaansluitingen 

aanwezig zijn.  

Figuur 34 CycleRAP score - Heerenveen-Mildam

Figuur 35 Verhoogd risico Heerenveen-Mildam
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5.3 Deeltraject: Mildam 

Binnen de bebouwde kom van Mildam blijkt volgens de totaalscore van CycleRAP op een aantal locaties sprake 

van een verhoogd risico. Dit risico ontstaat voornamelijk doordat fietsers in de kom van Mildam gebruik maken 

van de rijbaan en door de vele aansluitingen. Hierdoor is een verhoogde kans dat fietsers in conflict komen met 

fietsers of andere weggebruikers.  

Figuur 36 CycleRAP score - Mildam

Figuur 37 Weginrichting Mildam
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Indien ingezoomd wordt op de afzonderlijke ongevalstypen dan blijkt dat op meerdere locaties sprake is van 

een verhoogd risico Het hoogste risico doet zich voor bij de overgang tussen de vrijliggende fietspaden en de 

rijbaan.  

Figuur 38 Overgang fietspad Mildam
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5.4 Deeltraject Mildam-Nieuwhorne 

Uit de totaalscore van CycleRAP blijkt dat op het gedeelte tussen Mildam en Nieuwhorne op een aantal locaties 

sprake is van een verhoogd risico. Net als bij het gedeelte tussen Heerenveen en Mildam betreft het allemaal 

locaties waar een zijweg aanwezig is. Op deze plaatsen is een verhoogde kans op een conflict met andere 

weggebruikers. Daarnaast is er bij de zijwegen een uitbuiging waardoor fietsers van hun koers kunnen geraken.  

Figuur 39 CycleRAP score - Mildam-Nieuwhorne

Figuur 40 Voorbeeld aansluiting Schoterlandseweg
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6 Traject 5: Wolvega - Kuinre 

6.1 Algemeen 

Het traject tussen Wolvega en Kuinre loopt grotendeels parallel aan de N351. Het betreft een parallelweg met 

verkeer in twee richtingen. Het gehele traject heeft een lengte van ruim 14 km. Het traject begint bij het station 

van Wolvega aan de Stationsweg.  

Op een aantal locaties op het traject is volgens de CycleRAP-score sprake van een verhoogd risico op 

ongevallen. Deze locaties komen in de volgende paragrafen aan de orde. 

Figuur 41 Traject 5: Wolvega-Kuinre
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6.2 Deeltraject: Wolvega 

Binnen de bebouwde kom van Wolvega blijkt volgens de totaalscore van CycleRAP op een aantal locaties 

sprake van een beperkt verhoogd risico. Het betreft het gedeelte bij de Stationsweg en de kruising met 

zijwegen. Op de Stationsweg maken fietsers gebruik van de rijbaan en bedraagt de maximumsnelheid 50 km/h. 

Figuur 42 CycleRAP score - Wolvega

Figuur 43 Inrichting Stationsweg
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6.3 Deeltraject: Oversteek N351 

Op het gedeelte tot aan de oversteek van de N351 maken fietsers gebruik van de rijbaan. Het risico is op het 

laatste gedeelte hoger omdat dat gedeelte buiten de bebouwde kom ligt en de maximumsnelheid ter plaatse 80 

km/h is. Bij de oversteek van de N351 is het risico nog hoger door de verhoogde kans op een conflict met 

andere weggebruikers en de bochten in de weg.  

Figuur 45 Oversteek N351

Figuur 44 CycleRAP score - Wolvega
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6.4 Deeltraject: Parallelweg aan noordzijde N351 

Tussen Wolvega en de Zeedijk maken fietsers in twee richtingen gebruik van een parallelweg ten noorden van 

de N351. De maximumsnelheid bedraagt 60 km/h. Op deze parallelweg is ook gemotoriseerd verkeer 

toegestaan. Bij aansluitingen met zijwegen is er sprake van een hoger risico. Op deze plaatsen is een 

verhoogde kans op een conflict met andere weggebruikers. Daarnaast is er bij de zijwegen een uitbuiging 

waardoor fietsers van hun koers kunnen geraken. 

Figuur 46 CycleRAP score – Parallelweg noordzijde N351

Figuur 47 Aansluiting N351



ADVIN  ADVISEURS EN INGENIEURS 30 

6.5 Deeltraject: Parallelweg tussen Zeedijk en Kuinre 

Ter hoogte van de Zeedijk moeten fietsers de N351 oversteken naar de parallelweg aan de andere zijde van de 

weg. Ook ten zuiden van de Zeedijk maken fietsers in twee richtingen gebruik van een parallelweg. Op deze 

parallelweg is de maximumsnelheid 80 km/h. Op deze parallelweg is ook gemotoriseerd verkeer toegestaan. Bij 

aansluitingen met zijwegen is er sprake van een hoger risico. Op deze plaatsen is een verhoogde kans op een 

conflict met andere weggebruikers. Daarnaast is er bij de zijwegen een uitbuiging waardoor fietsers van hun 

koers kunnen geraken. 

Figuur 48 CycleRAP score – Parallelweg tussen Zeedijk en Kuinre

Figuur 49 Parallelweg ten zuiden van Zeedijk


