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Voor een publicatie in de Kampioen en op anwb.nl heeft de ANWB 9 snelfietsroutes 
onderzocht, verspreid over heel Nederland. Het betreft de routes: 

• Leeuwarden – Stiens (Friesland) 

• Groningen – Ten Boer (Groningen) 

• Utrecht – Houten (via Nieuwegein) 

• F35 (deels; van Hengelo tot Enschede, Overijssel) 

• Amsterdam-Noord – Zaandam (Noord-Holland) 

• Velostrada (Den Haag – Leiden; Zuid-Holland) 

• RijnWaalPad F325 (Arnhem – Nijmegen; Gelderland) 

• F59 (Den Bosch – Oss; Noord-Brabant) 

• Greenport Bikeway (Venlo – Horst-Sevenum; Limburg) 

De routes werden in samenspraak met de provincies geselecteerd. M.u.v. Utrecht – 
Houten betreft het rechtstreekse routes van ‘A naar B’. Veel routes beginnen bij een 
station, enkele routes aan de rand van het centrum.  

De resultaten verschijnen in het aprilnummer van de Kampioen en gelijktijdig op 
anwb.nl. Met dit onderzoek wil de ANWB-leden informeren over het verschijnsel 
snelfietsroutes, bepalen wat de beste snelfietsroute van deze selectie is én meer leden 
wat vaker voor de fiets te laten kiezen, ook in het woon-werkverkeer. Daarnaast wordt 
gekeken of de paden ook recreatieve potentie hebben.  

INTRO 



Elke route werd uiteraard beoordeeld in de praktijk. Daarvoor werd elke route minimaal 2 keer in 
beide richtingen gefietst: 

1. De route werd in beide richtingen gefilmd met een GoPro en de GPS-coördinaten bijgehouden 
via een smartphone. 

2. 2: Tijdens de tweede rit (doorgaans in één richting) werd de breedte van het pad na elke 
(duidelijk zichtbare) verandering gemeten, variërend van 40 tot 100 meetpunten per route. Ook 
werd bij elke kruising genoteerd welke borden aanwezig waren. Ook andere bijzonderheden 
werden genoteerd.  

3. 3: De derde rit (ook doorgaans in één richting) vond plaats in het donker. Hierbij werd specifiek 
gelet op de verlichting langs de route, evenals het gevoel van ‘sociale veiligheid’.  

Na het ‘veldwerk’ werd elke route in Google Maps gezet.  
In combinatie met de videobeelden kunnen aspecten als belijning, breedte en wegdek van de route 
tot enkele meters nauwkeurig worden opgemeten. Daarnaast werd per route een aantal parameters 
bijgehouden, zoals aantal scherpe bochten, aantal kruisingen met/zonder voorrang, kruisingen 
met/zonder waarschuwing voor fietsers, etc. Alle deze gegevens werden in Excel-sheets verwerkt. De 
beoordelingen voor breedte/wegdek, bochten, kruisingen en obstakels/berm zijn geheel gebaseerd 
op objectieve gegevens.    

Andere beoordelingspunten (zoals fietsplezier/omgeving en sociale veiligheid) zijn deels subjectief, 
maar zoveel mogelijk gebaseerd op objectieve criteria. Denk bij ‘fietsplezier’ bijv. aan het aantal 
scherpe bochten of smalle stukken (hier kan men niet op volle snelheid fietsen), bij ‘omgeving’ aan 
de aanwezigheid van groen en afwezigheid van bijv. autoverkeer en industrie, en bij ‘sociale 
veiligheid’ aan de afstand van het pad tot woningen, wegen en horeca.  

Bij elke route zijn de beoordelingen – plus een korte uitleg – en het eindoordeel te vinden. Aan het 
eind van dit document staan de beoordelingen van alle routes ook nog bij elkaar, evenals enkele 
statistieken voor alle routes tezamen.  

TESTOPZET & UITVOERING 



LEEUWARDEN - STIENS 

Provincie: Friesland  
Startpunt: Leeuwarden, kruising Dammelaan en Mr. P.J. Troelstraweg  
Eindpunt: Stiens, rotonde Unawei 
Lengte: 5,6 km  
Gemiddelde breedte: 3,59 m  
Officiële naam route: n.v.t.  



LEEUWARDEN – STIENS | STATISTIEKEN 



Breedte/wegdek (20%) - 3  

Met uitzondering van de eerste kilometer is het pad (in feite een weg met beperkt toegestaan gemotoriseerd verkeer) overal zeer breed. Het wegdek is ook prettig en 

snel, op een enkel stuk na. Door het zwarte wegdek is het niet goed herkenbaar als fietspad.  

Obstakels/bermen (20%) – 4,5  

Amper obstakels langs de weg. Sloot op voldoende afstand. Berm bijna overal berijdbaar. Alleen eerste deel smal met mogelijk gevaarlijke stoepranden en geparkeerde 

auto's. Een van de veiligste routes wat obstakels, breedte en bochten betreft. Bijna overal voldoende afstand tot hoofdweg met grotendeels fysieke barrière (heg). Ca. 1 

km met stoepen en ca. 500 meter met geparkeerde auto's richting Stiens. Schrikhekken door flauwe bochten eigenlijk niet nodig.  

Bochten (10%) - 5  

In het hele traject zit maar één scherpe bocht, en dan nog alleen vanuit noordelijke richting. Verder kun je overal snelheid houden. De nieuwe kruisingen hebben flauwe 

bochten en zijn zeer overzichtelijk.  

Kruisingen/voorrang (20%) - 3  

Op het ‘snelle’ deel buiten Leeuwarden heb je overal goed zicht op de kruisingen met gemotoriseerd verkeer. Ook heb je bijna overal voorrang. Borden om 

automobilisten te waarschuwen voor fietsers ontbreken bij elke kruising. In de stad is het zicht op kruisende wegen minder goed. Ook hier zijn geen waarschuwingen 

voor fietsers aan automobilisten.   

Omgeving/fietsplezier (10%) – 2,5  

Het is een ietwat saaie, monotone route met weinig beschutting tegen de elementen. Onderweg is weinig meer te zien dan weilanden, bovendien word je gestoord door 

lawaai van de naastgelegen N-weg. Snelfietsers halen wel hun gram, want op de brede weg met flauwe bochten kun je doorgaans op volle snelheid rijden, zelfs als je 

andere fietsers inhaalt. Voor speed pedelecs en racefietsers is het een ideale route.  

Sociale veiligheid (10%) – 4,5  

Op sociale veiligheid scoort het pad goed. Hoewel het pad door buitengebied voert is het zicht overal goed (het voert niet door bosschages) en word je overal 

'beschermd' door de naastgelegen weg. Ook zijn er regelmatig huizen of bedrijven als een café, tankstation en restaurant. De verlichting is voldoende, maar je kunt wel 

verblind worden door auto's op de iets hoger gelegen N-weg.   

Bewegwijzering/herkenbaarheid (10%) - 4  

De route heeft geen herkenbaar symbool of logo. Buiten Leeuwarden heeft de route een uniforme uitstraling, maar deze vormt een scherp contrast met het deel binnen 

de stad zelf. Verkeerd fietsen is op dit traject vrijwel onmogelijk.  

LEEUWARDEN – STIENS | BEOORDELING SNELFIETSROUTE 

EINDOORDEEL (100%) 3,7 uit 5: afgerond 3,5 (‘redelijk/goed’) 



• Route overwegend zeer breed 

• Bijna overal flauwe bochten  

• Autoluw (bestemmingsverkeer of toegangsverbod op bepaalde uren) 

• Sociale veiligheid 

• Zeer makkelijk inhalen, ‘voluit’ fietsen buiten Leeuwarden 

• Overzichtelijke kruisingen buiten Leeuwarden  

LEEUWARDEN – STIENS | PLUS-, MINPUNTEN & AANBEVELING 

PLUSPUNTEN AANBEVELING 

• Eerste deel binnen Leeuwarden éénrichting en zeer smal 

• Verblinding door auto’s van iets hoger gelegen N-weg 

• Geen waarschuwingsborden voor fietsers bij meeste kruisingen 

• Ietwat saaie route, geen bescherming tegen elementen 

• Lawaai verkeer naastgelegen N-weg 

• Toegankelijk voor (groot) landbouwverkeer 

• Sommige kruisingen onduidelijke voorrangsregeling  

MINPUNTEN 

• Beter waarschuwen voor fietsers bij kruisingen, bijv. bij de Vierhuisterweg 

• Fietsers waarschuwen voor slecht zichtbare kruisingen 

• Voorrangsregeling bij sommige kruisingen, zoals De Uitspanning in 
Leeuwarden 

• Eenduidige voorrangsregeling voor fietsers onderling (geen afwisseling 
gelijkwaardig/niet-gelijkwaardig 

• Aanpak wegdek Stiens  De Tsjerne tot Stiens Unawei 

• Rode kleur wegdek zou bewustzijn bij automobilisten van ‘Fietsstraat’ 
verhogen  

• Betere (online) informatievoorziening over route 

• Geen hoogteverschil (stoepranden) binnen Leeuwarden 

• Zeer smalle delen in Leeuwarden verbreden (bijv. aan westzijde 
Troelstraweg ter hoogte van het Burmaniapark) 

• Afscherming tegen verblinding door auto’s 

• Langs gehele route (m.u.v. 1-richting) zowel asmarkering als kantmarkering 
aanbrengen 



Leeuwarden, Meester P.J. Troelstraweg. Smal éénrichtingspad (2,4 m); 
geparkeerde auto’s en bij inhalen gevaarlijke stoeprand 

LEEUWARDEN – STIENS | OPVALLENDE SITUATIES 

Typisch deel fietsroute: zeer breed (4,4 meter), barrière met hoofd-weg 
(heg), berijdbare berm, eigen verlichting; lantarenpaal op voldoende afstand 
van fietspad. Maar: geen rood asfalt; geen markering.   

Nog niet aangepakt deel: stoeprand, geparkeerde auto’s, geen fysieke 
barrière met hoofdweg (verblinding en minder snel/prettig wegdek. 
Door ontbreken (kant-)markering verloop lastig te zien in donker.  

Leeuwarden, Troelstraweg richting centrum. Stoepranden aan beide kanten, 
smal pad, zigzag, slecht zicht op uitrit & slecht zicht op zijweg (pijlen/groot 
ovaal), voorrang onduidelijk (geen haaientanden, klein ovaal).  



GRONINGEN – TEN BOER 

Provincie: Groningen  
Startpunt: Groningen, Oostersluisweg 
Eindpunt: Ten Boer, Groene Zoom 
Lengte: 8960 meter 
Gemiddelde breedte: 
Officiële naam: Doorfietsroute Groningen – Ten Boer 



GRONINGEN – TEN BOER | STATISTIEKEN 



GRONINGEN – TEN BOER | BEOORDELING SNELFIETSROUTE 

Breedte/wegdek (20%) - 3  

Het eerste deel zijn er veel wisselingen van de breedte van het fietspad. Bijna nergens is het pad 4 meter of breder. Ook zijn er enkele fietsstroken en een aantal 

versmallingen door m.n. vluchtheuvels. Buiten Groningen is het pad ca. 3 meter breed, krap voor een snelfietsroute.  

Obstakels/bermen (20%) - 4 

Het eerste deel door de wijken Oosterhoogebrug en Lewenborg is zeer rommelig, met bijna overal obstakels, paaltjes, vluchtheuvels, lantarenpalen vlak langs fietspad. 

Grote delen hier lopen ook (ca. 1 km) stoepen langs het fietspad. De smalle doorgangen bij vluchtheuvels zijn gevaarlijk. Dit deel van het pad voelt gedateerd. Het 

nieuwe deel na de Noorddijkerweg is heerlijk fietsen en (overdag) veel veiliger. De berm is berijdbaar en er zijn amper obstakels. Schrikhekken ontbreken bij de krappe 

bocht na het bruggetje en de nabijheid van de sloot is zeker in combinatie met ontbreken van verlichting erg tricky.  

Bochten (10%) – 3,5  

Binnen Groningen is er nog een aantal krappe bochten waar je zeker in moet houden. De bocht bij het pad na de Oostersluisweg is niet snelfietsroute-waardig en biedt 

door een hek amper zicht op tegenliggers. Bij drukte is een botsing hier zo gebeurd.  

Kruisingen/voorrang (20%) -2,5   

Fietsers hebben op bijna alle kruisingen voorrang, ook op de kruisingen in het buitengebied. Daar wordt gemotoriseerd verkeer op diverse manieren afgeremd (60>30 

km; meerdere drempels, verleen voorrangborden en versmalling.) Een specifieke waarschuwing voor fietsers ontbreekt echter, zoals bij veel kruisingen langs de route.  

Omgeving/fietsplezier (10%) - 4   

De route begint rommelig over een gedateerd voelend fietspad met hier en daar slecht wegdek en door een oninteressante woonwijk. Pas buiten Groningen fiets je door 

een mooi, typisch Gronings landschap. Eentonig is het ook. Hier is het fijn fietsen over goed aangesloten betonnen platen, hopelijk met de wind in de rug. Erg prettig is 

dat dit laatste stuk geheel ongehinderd is door (auto-)verkeer, zodat je heerlijk rustig fietst. Rustplaatsen of bankjes direct aan de route zijn er amper. Dit is een echte 

forensenroute.  

Sociale veiligheid (10%) - 2  

De route door de stad is goed verlicht, zoals je in een stad kunt verwachten. Buiten Groningen is het pad grotendeels onverlicht. Alleen in 2 bochten zitten (elektrische) 

'kattenoogjes' en bij 2 kruisingen met wegen staan lantarenpalen. Veel mensen zullen fietsen in het donker als onprettig ervaren. Doordat de ruimtes open zijn is de 

sociale veiligheid redelijk, echter veel plekken zijn erg afgelegen, en ook ver van wegen voor autoverkeer of huizen.    

Bewegwijzering/herkenbaarheid (10%) - 3  

Het eerste deel van de route heeft  totaal geen uniformiteit. De route heeft geen herkenbare borden, je moet gewoon de route Ten Boer volgen op klassieke borden. 1 

zijstraat verder in Groningen begint het oude fietspad richting Ten Boer, daar kies je makkelijk de verkeerde (overigens kortere) route. Er zijn wel ‘Doorfiets’-logo’s op het 

wegdek (zie ook verder.) 

EINDOORDEEL (100%) 3,2 uit 5: afgerond 3 (‘redelijk’) 



GRONINGEN – TEN BOER | PLUS-, MINPUNTEN & AANBEVELING  

• Prachtig solitair fietspad buiten Groningen: ongestoord, uitlaatgasvrij en 
stil  fietsen 

• Uitstekend wegdek van beton op dat deel  

• Goede maatregelen om kruisend verkeer af te remmen buiten 
Groningen (60 > 30 km, drempels, versmalling, haaientanden) 

• Fietsbrug over de ringweg 

• Gemotoriseerd verkeer wordt bij (minderheid) kruisingen in Groningen 
goed gewaarschuwd voor fietsers o.m. met opvallende neonborden  

PLUSPUNTEN AANBEVELING 

• Amper verlichting buiten Groningen, zeer gevaarlijk zonder deugdelijke 
fietsverlichting 

• Ontbreken kantmarkering op dit stuk  

• Rommelig deel door Groningen; daar geen echte snelfietsroute 

• Geen bescherming tegen elementen 

• Door ontbreken verlichting en afgelegen fietspad laag gevoel van 
sociale veiligheid buiten Groningen  

• Onduidelijke voorrangsregeling tussen fietsers onderling (langs fietspad 
Midscheeps) en met gemotoriseerd verkeer (Noorddijkerweg/Stadsweg) 

• Onduidelijke, verwarrende en te kort schietende bewegwijzering  

• Gemiddeld smalste van de onderzochte routes  

MINPUNTEN 

• Bewegwijzering verbeteren, bijv. grotere logo’s op wegdek & extra borden, 

m.a.w. continuïteit verbeteren 

• Fietsers waarschuwen voor slecht zichtbare kruisingen 

• Eenduidige voorrangsregeling voor fietsers onderling (geen afwisseling 

gelijkwaardig/niet-gelijkwaardig 

• Bocht tussen Oosterhogebrug en Pop Dijkemaweg verbreden of zicht 

verbeteren 

• Verlichting aan brengen  

• Schrikhek plaatsen bij bocht na fietsbrug over de Zuidwending 

• Meer en betere waarschuwingen voor fietsers, bijv. aan de Noordijkerweg 

• Informatievoorziening (bijv. online) verbeteren: groningenbereikbaar.nl bevat 

gedateerde informatie en ‘dode’ links  

• Kantmarkering, zeker op de onverlichte stukken 

• Al dan niet dynamische waarschuwingsborden voor fietsers bij kruisingen in 

het buitengebied  



GRONINGEN – TEN BOER | OPVALLENDE SITUATIES 

Mooie nieuwe fietsbrug over de ringweg (N46) van Groningen, maar wel met een 
naar muurtje en stoeprand.  

Vlak na fietsbrug maak je vaart en kom je bij een fietskruispunt met versmalling tot 2 
meter, slecht zicht op kruisend verkeer. De drempels en stoepranden zijn hinderlijk en 
mogelijk gevaarlijk op een snelfietsroute.  

Na dit bruggetje is er een redelijk scherpe bocht met daarachter een diepe geul c.q. 
sloot. Dit deel wordt alleen verlicht door kattenoogjes in de asmarkering. Een 
schrikhek/geleiding door de bocht zou hier zeker niet misstaan (zie pijl)/   

Kruising vlak voor Ten Boer. Meerdere drempels, verlichting, haaientanden en verleen 
voorrangborden moeten gemotoriseerd verkeer afremmen. Borden die waarschuwen 
voor kruisende fietsers ontbreken echter. Op het fietspad is een van de zeer kleine 
route-aanduidingen van deze ‘doorfietsroute’ te zien. (Dynamische) 
waarschuwingsborden, pijlen of fietstekens op de weg zouden de kruising nog 
veiliger maken. 

 



GRONINGEN – TEN BOER | OPVALLENDE SITUATIES 

Bij deze fietskruising in Groningen is oplettendheid vereist: het erg kleine logo van de 
‘Doorfietsroute’ (rood ovaal linksonder en rode rechthoek rechtsmidden) moet de 
juiste richting (rode pijl) aangeven. Volgens de klassieke wegwijzer  (ovaal 
rechtsboven) moet je voor Ten Boer echter linksaf slaan… Zonder voorkennis is 
verkeerd rijden hier onvermijdelijk. Doorlopende kleur of markering zou hier sturend 
kunnen werken.  

Prachtig en snel betonnen fietspad tot aan de Groningse einder, maar: dit stuk is 
geheel onverlicht. Kantmarkering zou hier alleen al om die reden niet misstaan. De 
afstand tot de sloot is te klein.   

 



UTRECHT – HOUTEN 

Provincie: Utrecht  
Startpunt: Utrecht CS Jaarbeurszijde 
Eindpunt: Houten NS 
Lengte: 12,9 km  
Gemiddelde breedte: 
Officiële naam: n.vt.  
Opmerking: dit zijn twee snelfietsroutes achter elkaar: Utrecht-Nieuwegein en Nieuwegein-Houten. Er is ook een 
snellere en kortere route tussen Houten en Utrecht. 



UTRECHT – HOUTEN | STATISTIEKEN 



UTRECHT – HOUTEN | BEOORDELING SNELFIETSROUTE 

Breedte/wegdek (20%) - 4 

De breedte van het pad wisselt flink. Veel stukken zijn te smal voor een echte snelfietsroute. De delen die wel breed genoeg zijn, zijn vaak Auto te Gast-

wegen/fietsstraten. Het wegdek is redelijk tot goed, m.u.v. van bijv. de tegels langs de Structuurbaan in Nieuwegein.  

Obstakels/bermen (20%) – 3,5 

Zeker voor een snelfietsroute bevat de route te veel obstakels op het pad en in de berm. Lange delen voeren langs een kanaal zonder noemenswaardige barrière. Een 

stuurfout of uitwijkmanoeuvre kan hier fataal aflopen. Op hetzelfde stuk is er amper scheiding tussen rijbaan en fietspad.   

Bochten (10%) - 4 

Het traject telt relatief weinig bochten waar je in moet houden. Op veel plekken is een vloeiende doorgang mogelijk, bijv. bij het drukke fietskruispunt  bij de 

Noordersluis/Winthontlaan, met dank aan goed zicht en flauwe bochten.   

Kruisingen/voorrang (20%) – 3,5  

Zoals elk onderzocht pad wisselt het voorrangsbeleid sterk. Goed is dat fietsers bijna overal voorrang hebben maar er zijn wat gevaarlijke uitzonderingen (m.n. zijweg 

Lekkanaaldijk). Het kruisende verkeer wordt slechts sporadisch gewaarschuwd voor fietsers uit beide richtingen.  

Omgeving/fietsplezier (10%) - 3  

De fietsroute is geen recreatief hoogstandje. Het deel door Utrecht voert weliswaar deels langs een kanaal, maar ook door oninteressant bedrijventerrein. Bijna overal 

fiets je vlak langs of op de rijbaan, dus veel (geluidsover-)last van gemotoriseerd verkeerd. Hoogtepunt is het pad naar fietsbrug bij Houten over het Amsterdam-

Rijnkanaal met echte haarspeldbochten. Overdag dan, want in het donker is het ontbreken van schrikhekken hier zeker een gemis. Dit pad is ook vrij steil, zonder e-bike 

is het hard werken. Binnen ‘fietsstad’ Houten is het vooral overdag aangenaam fietsen door het vele groen.     

Sociale veiligheid (10%) – 3,5 

Het pad voert bijna overal door bewoond en bebouwd gebied, alleen het stuk over en langs het kanaal tussen Houten en Nieuwegein is stil en deels slecht verlicht (bijv. 

de Lekkanaaldijk/Nieuwegein), ook nog langs een steil talud. Het deel langs de zogenaamde ‘plofsluis’ is zelfs helemaal onverlicht en zeer onprettig. Het deel door 

Utrecht is druk en overzichtelijk genoeg om je veilig te voelen.  

Bewegwijzering/herkenbaarheid (10%) - 3 

De route heeft geen herkenbaar symbool of logo, en is overal anders qua indeling. Binnen Houten zijn de fietspaden redelijk uniform maar ogen gedateerd. Verder kom 

je bijna alles tegen: gloednieuw fietspad op de Croeselaan (Utrecht), brede Auto te Gastwegen, fietsstroken, rijbanen voor het autoverkeer, solitaire fietspaden en 

meerdere bruggen. Erg verwarrend zijn de kleuren, letters én cijfers van het Fietsnet Nieuwegein/Houten.  

EINDOORDEEL (100%) 3,6 uit 5: afgerond 3,5 (‘redelijk/goed’) 



UTRECHT – HOUTEN | PLUS-, MINPUNTEN & AANBEVELING  

• Route vooral van Houten tot Nieuwegein prettig en breed 

• Gevoel van sociale veiligheid redelijk  

• Prachtige nieuwe fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal  

• Vanaf bovenstaande fietsbrug tot Houten NS vrijwel autovrij  

• Weinig scherpe bochten  

• Mooi nieuw fietspad langs  de Croeselaan in Utrecht 

PLUSPUNTEN AANBEVELING 

• Veel stukken delen met auto’s (fietsstrook, Auto te Gast) 

• Delen voelen niet als snelfietsroute, m.n. het hele stuk door Nieuwegein 

• Geen waarschuwingsborden voor fietsers bij meeste kruisingen 

• Veel uitritten op de route, m.n. Heemsteedseweg (Houten) en 
Kanaalweg (Utrecht) 

• Flink trappen bij twee bruggen  

• Onduidelijke cijfers, kleuren en letters van Fietsnet Houten/Nieuwegein 

• Geen verlichting ter hoogte van Plofsluis, slechte verlichting 
Lekkanaaldijk  

MINPUNTEN 

• Beter waarschuwen voor fietsers bij kruisingen 

• Fietsers beter waarschuwen voor slecht zichtbare kruisingen 

• Duidelijke voorrangsregeling bij sommige kruisingen, zoals zijweg 
Lekkanaaldijk (Nieuwegein), Veilinghavenkade (Utrecht) en kruising na 
fietstunnel onder de Rondweg Houten  

• Eenduidige voorrangsregeling voor fietsers onderling (geen afwisseling 
gelijkwaardig/niet-gelijkwaardig 

• Verlichting aanbrengen ter hoogte van de ‘Plofsluis’ op de Heemsteedsebrug, 
Nieuwegein 

• Voorrangsregeling bij enkele uitritten, zoals bij de Golfclub Houten 

• (Veel) betere bewegwijzering 

• Ook hier schiet de (online) informatievoorziening te kort. Een simpele 
webpagina met duidelijke kaarten zou veel mensen helpen  

• Weghalen gevaarlijke paaltjes aan de Utrechtsestraatweg, Nieuwegein  

• Bij gevaarlijke kruisingen (bijv. Van Wijstlaan) pijlen in beide richtingen en 
fietsers op het wegdek aanbrengen  



UTRECHT – HOUTEN | OPVALLENDE SITUATIES 

Zeehavenkade in Utrecht: geen barrière tussen kanaal en pad, bomen en 
lantarenpalen te dicht op pad en amper scheiding rijbaan en pad. Kantmarkering zou 
al een hele verbetering zijn.  

Nieuwegein, parallel aan Utrechtsestraatweg. Pad omlaag (hogere snelheid) wordt 
zeer smal door drie paaltjes (2 slecht zichtbare van beton) en gevaarlijke stoeprand. 

Lekkanaaldijk, Nieuwegein. Fietsers komen hier met hoge snelheid omlaag na brug. 
Onbeduidende zijweg van rechts heeft echter voorrang. Gevaarlijk punt. Ook 
kantmarkering langs het fietspad ontbreekt.   

Fietskruispunt in Houten na tunnel onder Rondweg. Fietsers komen uit drie 
richtingen, waarvan 2 met hogere snelheid door daling. Kruispunt is gelijkwaardig, het 
zicht is slecht door de muren en er loopt een stoeprand. Voorrangsregeling en 
doorgaande markering voor snelfietsroute zou hier beter werken.  



UTRECHT – HOUTEN | OPVALLENDE SITUATIES 

Fietsbrug bij Houten: prachtige haarspeld bocht met uitstekende belijning, maar een 
schrikhek/geleiding in de bocht zou niet misstaan.  

Gevaarlijke situatie aan de Van Wijstlaan, Utrecht. Auto’s komen van links en rechts 
maar de voorrangsregeling is zeer onduidelijk. Borden, haaientanden & markering op 
fietspad zouden situatie verduidelijken en veiliger maken. 

Prachtig nieuw breed pad aan de Croeselaan (Utrecht). Maar: geen voorrangs-
regeling met kruisend fietspad, groot obstakel vlak langs pad. Combinatie zachte 
berm en ontbreken kantmarkering is ongelukkig. (Zie zandsporen op pad.) 

  

De zeer brede Auto te Gast-weg langs het kanaal in Houten. Bij de uitrit van deze 
Golfclub ontbreekt een duidelijke voorrangsregeling, dat kan fietser en automobilist 
In verwarring brengen.  

 



F35 (HENGELO - ENSCHEDE) 

Provincie: Overijssel 
Startpunt: Hengelo CS 
Eindpunt: Enschede Lambertus Buddestraat 
Lengte: 7,1 km  
Gemiddelde breedte: 4,08 m 
Officiële naam: F35  
Opmerking: de F35 is een (toekomstig) fietssnelwegnetwerk tussen Enschede en Almelo met vertakkingen naar 
Oldenzaal, Nijverdal en Vriezenveen. Het onderzochte stuk is het langste stuk dat al gereed is.  



F35 (HENGELO - ENSCHEDE) | STATISTIEKEN 



F35 (HENGELO - ENSCHEDE) | BEOORDELING SNELFIETSROUTE 

Breedte/wegdek (20%) – 5 

Dit pad is het één na breedste van alle onderzochte paden: meer dan 98% is 4 meter of breder. Ook exclusief de Auto te Gast-paden is dat percentage 98%. Het wegdek 

is op enkele korte stukken na zeer goed. De F35 mag zich dan ook met recht een fietssnelweg noemen.  

Obstakels/bermen (20%) – 3,5 

M.u.v. enkele vluchtheuvels komt de fietser weinig obstakels tegen. Het stuk tussen Station Kennispark en de Lambertus Buddestraat in Enschede is het schoolvoorbeeld 

van een veilig fietspad: flauwe bochten, zeer breed, asmarkering, berijdbare berm en nauwelijks obstakels in de berm.  

Bochten (10%) – 5 

Alleen bij station Kennispark heb je een bocht waar je je echt in moet houden. Overigens ook voor de veiligheid van voetgangers in dit drukke gebied. Verder kun je de 

hele route voluit fietsen en door de breedte zelfs in de flauwe bochten makkelijk inhalen. 

Kruisingen/voorrang (20%) – 2,5  

De voorrangsregeling wisselt per kruispunt, zowel met gemotoriseerd verkeer als andere fietspaden. Het is jammer dat een aantal kruisingen met fietspaden 

gelijkwaardig is, voorrang voor de fietssnelweg zou hier de voorkeur verdienen. Binnen Hengelo worden automobilisten goed gewaarschuwd voor fietsers (grote 

neonborden) maar op enkele andere plaatsen (Kuipersdijk, Pruisische Veldweg, Kettingbrugweg) is er geen enkele waarschuwing. Kruisende fietspaden hebben vaker 

voorrang dan de F35 zelf… 

Omgeving/fietsplezier (10%) – 4  

De stukken door Enschede en Hengelo zijn weinig verheffend, maar het solitaire fietspad tussen beide steden is aangenaam groen en voert langs een natuurgebied. Je 

hebt hier alleen last van lawaai van passerende treinen.      

Sociale veiligheid (10%) – 4  

Het stuk tussen beide steden is groen en de verlichting zou iets mogen worden opgevoerd. Doordat dit een druk befietste route tussen twee grote kernen is, waan je 

hier zeker rond werktijden niet snel alleen. Op een deel van de route zou de verlichting ook juist aan de ‘donkere’ boomkant mogen staan, i.p.v. aan de ‘lichte’ kant van 

het spoor.  

Bewegwijzering/herkenbaarheid (10%) – 4,5 

De herkenbaarheid van de route is zeer goed. De F35 heeft een speciaal logo dat je vindt op het wegdek en op speciale routebordjes. Het wegdek met uniforme kleur 

en belijning verhogen de herkenbaarheid verder. Van alle onderzochte paden is deze ‘huisstijl’ het best doorgevoerd. Wat dat betreft is dit pad een positieve 

uitzondering van de onderzochte paden: hier krijg je echt het gevoel op een fietssnelweg te zitten. 

EINDOORDEEL (100%) 4,1 uit 5: afgerond 3,5 (‘goed’) 



F35 (HENGELO - ENSCHEDE) | PLUS-, MINPUNTEN & AANBEVELING  

• Vrijwel overal 4 meter of breder  

• Vrijwel overal herkenbaar als snelfietsroute 

• Grote herkenbaarheid door logo’s op wegdek, borden en uniforme 

uitstraling 

• Sommige verkeerslichten voorzien van sensor 

• Bijna overal prettig, snel wegdek 

• Vrijwel geheel solitair 

• Website met informatie over de route en voortgang 

• Grijze rand functioneert (ook in het donker )langs grote delen pad als 

zijmarkering 

• Gevarieerde route 

• Knelpunten goed aangepakt met bruggen, tunnels en nieuwe delen 

fietspad  

PLUSPUNTEN AANBEVELING 

• Verlichting soms aan verkeerde kant () 

• Ontbrekende waarschuwingen voor fietsers 

• Gevaarlijke situatie bij voetgangersgebied Enschede Kennispark  

• Sommige delen (bijv. bij station Hengelo) nog niet aangepakt  

• Gevaarlijke versmallingen (< 1,3 m) door vluchtheuvels op diverse 
plekken 

• Verlichting buitengebieden kan beter 

• Kruisingen Pruisische Veldweg en Kettingbrugweg slecht zicht 
gemotoriseerd verkeer op fietsers en vice versa.  

• Kruisende fietspaden vaak voorrang of gelijkwaardig 

MINPUNTEN 

• Snelheidsbeperkende maatregelen bij station Enschede Kennispark, vooral uit 
richting Hengelo i.v.m. slecht zicht 

• Eenduidige regeling kruisingen fietspaden onderling, zeker met kleine pad 
t.h.v. stadion/bioscoop 

• Eenduidige voorrangsregeling voor fietsers onderling (geen afwisseling 
gelijkwaardig/niet-gelijkwaardig) 

• Bij alle kruisingen goed waarschuwen voor fietsers met fluorescerende 
borden, zoals bij het Twekkelerplein/Hengelo  

• Versmallen/weghalen van enkele vluchtheuvels 
• Website toegankelijker maken voor breed publiek  



F35 (HENGELO - ENSCHEDE) | OPVALLENDE SITUATIES 

Uitstekende herkenbaarheid: d.m.v. logo op het wegdek, speciaal F35-bord, uniform 
rood asfalt en belijning. Fietsers hebben op deze ‘snelweg’ op deze kruising in 
Hengelo echter geen voorrang. 

Fietsstraat in Hengelo, herkenbaar aan bord en logo op wegdek. Langs de weg lopen 
stoepen met flauwe hellingsgraad (goed). Nadeel zijn geparkeerde auto’s op de weg, 
zoals deze combinatie. Kantmarkering ontbreekt. 

Bij spoorwegovergang tussen Hengelo en Enschede: mooi logo op het wegdek, maar 
de het pad wordt hier erg smal door de vluchtheuvel. Markering naar de 
Vluchtheuvel ontbreekt aan deze kant, en hinderlijk/overbodig paaltje rechts.  

Gevaarlijke situatie bij Station Kennispark in Enschede. Met hoge snelheid (omlaag) en 
weinig zicht door hoek en muren aan beide kant fiets je hier een (op tijden) zeer druk 
voetgangers Gebied in bij o.m. voetbalstation, bioscoop en ROC. De muren staan 
direct naast het pad. 



AMSTERDAM – ZAANDAM 

Provincie: Noord-Holland 
Startpunt: Pontsteiger NDSM, Amsterdam 
Eindpunt: Zaandam, kruising Wibautstraat/Thorbeckeweg 
Lengte: 6,6 km  
Gemiddelde breedte: 3,71 m 
Officiële naam: Snelfietsroute Amsterdam – Zaandam   
Opmerking: deze route zou voert verder tot Zaandam NS, echter alleen het deel tot de kruising 
Wibautstraat/Thorbeckeweg in Zaandam is onderzocht. 

_  

https://www.google.nl/maps/@52.4383772,4.8149408,18.25z/data=!4m2!6m1!1s1khMvp-MnilRw39J2qi0fmOmRWKc146p_


AMSTERDAM – ZAANDAM | STATISTIEKEN 



AMSTERDAM – ZAANDAM | BEOORDELING SNELFIETSROUTE 

Breedte/wegdek (20%) – 4 

Na een zeer rommelig stuk tussen veersteiger en de Vasumweg beland je op een prima fietspad: het nieuwe stuk langs de ringweg A10 is doorgaans breed genoeg: 

bijna overal ca. 4 meter. Daar is het wegdek (m.u.v. de tegels onder het viaduct van de A10) prettig en snel. Het stuk in Zaandam is veel smaller (sommige delen 

tweerichtingspad slechts 2,5 meter) en niet echt een fietssnelweg te noemen.  

Obstakels/bermen (20%) – 4 

De fietser komt relatief veel obstakels tegen op deze korte route. Ter hoogte van het BP station hangen struiken over het pad, vlak voor de kruising met de Noorder- IJ 

en Zeeweg is er een versmalling met gevaarlijke paaltjes vlak langs het pad, onder het A10-viaduct staan hekken te dicht langs het pad en zo zijn er legio voorbeelden. 

Er is geen barrière tussen de Oostzanerdijk en het iets lager gelegen fietspad.  

Bochten (10%) – 3 

Ook het aantal scherpe bochten is hoog te noemen. Je moet gemiddeld meer dan eens per kilometer flink afremmen om een bocht te halen. Die scherpe bochten 

liggen vrijwel allemaal buiten het nieuwe deel.  

Kruisingen/voorrang (20%) – 2,5   

Het voorrangsbeleid wisselt sterk. De Noorder IJ- en Zeedijk moet je ter hoogte van de Sluispolderweg (ri. Zaandam) 2 keer oversteken: de eerste keer heb je geen 

voorrang, de tweede keer wel… Ook het nieuwe stuk langs de A10 voert geen consistent voorrangsbeleid: bij het Coentunnelciruit wel voorrang, bij de Oostzanerdijk 

weer niet. Dat brengt de fietser en ander verkeer in verwarring.  

Omgeving/fietsplezier (10%) – 2,5   

De route heeft een laag recreatief gehalte. Het deel langs snelwegen langs en door een industrieterrein is eentonig en onaantrekkelijk. Het stuk langs de Noorder 

IJpolder is aardig maar niet spectaculair. Het verbaast niet dat er amper rustpunten of bankjes zijn, dit is echt een route voor forenzen. De breedte van het pad maakt 

het fietsen zelf wel prettig, maar op te veel plekken moet je afremmen.  

Sociale veiligheid/verlichting (10% ) – 2,5  

Delen van het pad voelen afgelegen en unheimisch, bijvoorbeeld het viaduct onder de A10, waar ook veel graffiti op de muren staat. Vlak na kantoortijd was het pad hier 

al erg rustig. Er rijden relatief veel scooters op het traject, waardoor je je als fietser kwetsbaar voelt. De verlichting is voldoende. In de rustige delen mag deze echter wel 

worden opgevoerd.  

Bewegwijzering/herkenbaarheid (10%) – 2,5  

De herkenbaarheid van de route is slecht. Er zijn geen speciale, borden, logo’s of uniforme wegindeling. Alleen het nieuwe deel tussen de Klaprozendijk en de grens van 

Zaandam heeft een zekere herkenbaarheid door gelijke breedte en asfalt. Ook de bewegwijzering schiet tekort en ontbreekt op enkele cruciale punten. Verkeerd fietsen 

is daarom op meerdere plekken mogelijk.  

EINDOORDEEL (100%) 3,2 uit 5: afgerond 3 (‘redelijk’) 



AMSTERDAM – ZAANDAM | PLUS-, MINPUNTEN & AANBEVELING  

• Deels een mooi, breed en snel nieuw fietspad  

• Fietsers vaak voorrang op nieuwe delen 

• Snellere, kortere route dan voorheen  

• Goede waarschuwingen voor fietsers bij aantal kruispunten, m.n. de 
rotondes aan de Cornelis Douwesweg  

PLUSPUNTEN AANBEVELING 

• Ontbreken bewegwijzering op cruciale punten 

• Wisselende voorrangsregeling in Zaandam 

• Onduidelijk vervolg snelfietsroute na 1e kruising Wibautstraat tot 
Zaandam NS 

• Pad in Zaandam te smal 

• Laag gevoel van sociale veiligheid, bijv. onder viaduct A10 

• Rommelig begin fietspad in Amsterdam 

• Informatie over de route amper te vinden op internet  

• Struiken vlak langs fietspad op sommige plekken  

MINPUNTEN 

• Beter waarschuwen voor fietsers bij kruisingen 

• Fietsers waarschuwen voor slecht zichtbare kruisingen 

• Voorrangsregeling bij sommige kruisingen, zoals ??/ 

• Eenduidige voorrangsregeling voor fietsers onderling (geen afwisseling 
gelijkwaardig/niet-gelijkwaardig 

• Eenduidige voorrangsregeling bij de twee oversteken van de Sluispolderweg 

• Aanpak bewegwijzering op cruciale punten (NDSM, fietskruising aan Cornelis 
Douwesweg, Sluispolderweg) 

• Aanpak gevaarlijke kruising met Noorder IJ- en Zeeweg 

• Beter onderhoud groen langs het pad  

• Kantmarkering  

• Online informatievoorziening verbeteren  



AMSTERDAM – ZAANDAM | OPVALLENDE SITUATIES 

Begin van de route in Amsterdam bij de NDSM-veerpontsteiger. Niets wijst hier op 
het begin van een snelfietsroute. Zelfs beweg-wijzering ontbreekt, dus je moet op 
goed geluk gaan fietsen. 

Het nieuwe deel parallel aan de Cornelis Douwesweg: fraai breed fietspad. Bij deze 
grote fietskruising ontbreekt bewegwijzering geheel (zou bij ovaal moeten staan). Er 
is geen sprake van een voorrangsregeling.  

Het viaduct onder de A10. Weinig licht, een doorgang zonder ‘vluchtweg’ en graffiti 
geven een unheimisch gevoel. Een hek en ‘muurtje’ staan erg dicht op het pad, de 
tegels fietsen minder prettig dan het rode asfalt elders op de route.  

Oostzanerdijk, bij deze uitrit van/naar een bedrijventerrein hebben fietsers voorrang, 
maar de bijna geheel vervaagde haaientanden zorgen voor twijfel. Het fietspad is hier 
mooi, breed en snel, en ligt op voldoende afstand van de weg.  



AMSTERDAM – ZAANDAM | OPVALLENDE SITUATIES 

Vlak voor de Noorder IJ- en Zeeweg versmalt het pad, staan er gevaarlijke paaltjes 
direct naast het pad en heeft autoverkeer van links door het groen slecht zicht op 
fietsers. Waarschuwingsborden & voorrangsregeling ontbreken! 

Ter hoogte van de Sluispolderweg in Zaandam moeten fietsers de Noorder IJ en 
Zeedijk 2 keer oversteken. Op zich al onhandig, maar helemaal vreemd dat je bij de 
eerste oversteek geen voorrang hebt (boven) en bij de tweede wel (onder). 
Automobilisten worden wel gewaarschuwd voor fietsers.  

Iets verderop aan de Noorder IJ en Zeedijk. Het fietspad is hier te smal voor een 
fietssnelweg (2,5 meter) Auto’s kunnen zo het fietspad opschieten: fysieke barrière 
afwezig. Uitstekend is de doorlopende kantmarkering, vooral in het donker!  

  



VELOSTRADE 

Provincie: Zuid-Holland 
Startpunt: Den Haag Mariahoeve NS 
Eindpunt: Leiden De Vink NS 
Lengte: 9,6 km  
Gemiddelde breedte: 3,75 m 
Officiële naam: Velostrada 
Opmerking: de gemeenten en provincie onderzoeken mogelijkheid om te route te verlangen tot Station Laan van NOI. 
Fietsforenzen tussen Leiden en Den Haag kunnen ook kiezen voor de Via 44, die grotendeels parallel loopt aan de A44/N44.    



VELOSTRADE | STATISTIEKEN 



VELOSTRADA | BEOORDELING SNELFIETSROUTE 

Breedte/wegdek (20%) – 3,5 

Voor een echte snelfietsroute is de Velostrada te smal: met een gemiddelde breedte van 3,33 meter (excl. fietsstraten) mag je niet van een  snelfietsroute spreken. Zeker 

door krappe bochten die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen bij fietsers met hogere snelheid uit twee richtingen. Het wegdek is doorgaans goed, maar mag hier en 

daar worden aangepakt.  

Obstakels/bermen (20%) – 3,5 

Onderweg kom je redelijk wat obstakels tegen, maar dit zijn voornamelijk snelheidsdrempels. Paaltjes, vluchtheuvels en versmallingen zijn wel zeldzaam. M.n. tussen 

Leiden en Voorschoten zijn er bruggen met gevaarlijke metalen randjes.  

Bochten (10%) – 4  

Er zijn teveel krappe bochten waar je in moet houden of in conflict kunt komen met fietsers uit de tegengestelde richting. Met een e-bike kun je zeker niet overal veilig 

op volle snelheid rijden.  

Kruisingen/voorrang (20%) – 3,5  

Fietsers hebben bijna overal voorrang op gemotoriseerd verkeer. Andersom worden auto’s niet goed gewaarschuwd voor fietsers. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren 

op meerdere punten. Voorrang tussen fietsers onderling is niet goed geregeld: bij het ene kruispunt tussen fietspaden heb je voorrang, het volgende weer niet.   

Omgeving/fietsplezier (10%) – 3,5  

De Velostrada is een aangenaam en mooi pad, door een fraai landschap met slootjes en vaarten. De vele bruggetjes verhogen het fietsplezier. Daartegenover staat het 

lange stuk dat je met auto’s deelt en het feit dat het pad smal en vaak druk is. De beide tunnels (1 gedeeld met gemotoriseerd verkeer) zijn ook niet erg prettig.  

Sociale veiligheid /verlichting (10%) – 4  

De route is redelijk verlicht, hoewel de fietstunnel zeer donker is. Het stuk tussen beide tunnels (Oude Veenpad) is ook schaars verlicht. Hoewel de route deels door 

buitengebied voert voelt het pad veilig aan, net na kantoortijd was het pad nog zeer druk. Ook is er bij de meeste stukken bebouwing dichtbij het pad, ook dat geeft een 

veilig gevoel.  

Bewegwijzering/herkenbaarheid (10%) – 2,5  

Opvallend is dat er op of langs de route op geen enkele wijze wordt verwezen naar de naam Velostrada. Door de (traditionele) bewegwijzering kun je de route wel goed 

vinden, zeker als je over de voorkennis beschikt dat je het spoor zoveel mogelijk moet volgen.  

EINDOORDEEL (100%) 3,5 uit 5: afgerond 3,5 (‘redelijk/goed’) 



VELOSTRADE | PLUS-, MINPUNTEN & AANBEVELING  

• Delen solitair fietspad door prachtig landschap 

• Fietsers bijna overal voorrang 

• Druk fietspad, gevoel van sociale veiligheid 

• Grote verbetering t.o.v. oude situatie 

PLUSPUNTEN AANBEVELING 

• Grote delen zijn Auto te Gast-weg/fietsstraten  

• Smalle fietstunnel met gevaarlijke stoepen 

• Schaarse verlichting langs het Oude Veenpad 

• Gevaarlijke stalen randen op meerdere fietsbruggen  

• Aantal krappe bochten  

• Fietspad te smal voor echte snelfietsroute 

• Delen pad te dicht op sloten en obstakels 

• Naam Velostrada komt ter plekke nergens terug 

MINPUNTEN 

• Betere waarschuwingen voor gemotoriseerd verkeer, bijv.  aan de Horst en 
Voordelaan 

• Verbreding enkele krappe bochten 

• Betere verlichting fietstunnel (Oude Veenpad) 

• Vermelden maximumsnelheid Auto te Gast-wegen 

• Uniforme voorrangsregeling fietspaden onderling 

• Duidelijke voorrangsregeling kruisingen bij zwembad Het Wedde en 
van/oversteek naar Oude Veenpad 

• Verbetering herkenbaarheid snelfietsroute, zowel ter plekke als online 
informatie 



VELOSTRADE | OPVALLENDE SITUATIES 

De tunnel onder het spoor (Oude Veenpad) is veel te smal voor een fietssnelweg: 2,5 
meter. Bovendien loopt er een gevaarlijke stoep aan beide kanten én laat de 
verlichting van de tunnel sterk te wensen over.  

Vreemde en gevaarlijke situatie aan de Horst en Voordelaan, vlak na gelijknamige 
tunnel. Fietser ri. Leiden slaan af naar links (pijl) maar verkeer uit de tegengestelde 
richting (grote ovaal) krijgt geen enkele waarschuwing voor fietsers. Er staat alleen 
een ‘verleen voorrang’-bord ná de kruising (rondje linksmidden, bord waarschijnlijk 
omgedraaid.) Houten vangrail (kleine ovaal) zit te dicht op het pad.  

De rit richting Leiden begint met ca. 2,2 km Auto te Gastweg, met veelparkeerhavens 
langs de weg. Tussen rijbaan en parkeerplekken zit een bufferzone van 50 cm, 
evenals tussen stoep en rijbaan. In dit stuk zit ook een aantal drempels (klein ovaal 
verderop).  

  

Leuk (en breed) fietsbruggetje tussen Leiden en Voorschoten. Maar: zeer listige 
ijzeren rand, hier kun je lek op rijden in het donker. Goed is de kantmarkering die 
naar de brug toe leidt.  



RIJNWAALPAD 

Provincie: Gelderland 
Startpunt: Arnhem NS 
Eindpunt: Nijmegen NS 
Lengte: 18,5 km  
Gemiddelde breedte: 4,14 m 
Officiële naam: RijnWaalPad 
Opmerking: zowel aan de kant van Arnhem als Nijmegen prikt het RijnWaalPad als een ‘vork’ in de stad. Wij kozen voor de tak 
over de ‘Snelbinder’ (brug) naar Nijmegen CS en ook in Arnhem voor de westelijke variant langs het Gelredome.  

Digitale kaart: 
https://www.google.nl/maps/@51.9175986,5.9440619,12.25z/data=!4m2!6m1!1s166qs8CG_aLcXuxgCEDnjWwIoTUMlQoNY  

https://www.google.nl/maps/@51.9175986,5.9440619,12.25z/data=!4m2!6m1!1s166qs8CG_aLcXuxgCEDnjWwIoTUMlQoNY


RIJNWAALPAD | STATISTIEKEN 



RIJNWAALPAD (F325) | BEOORDELING SNELFIETSROUTE 

Breedte/wegdek (20%) – 4,5  

Het RijnWaalPad is het breedste van de onderzochte paden. Dat is deels te danken aan enkele fietsstraten en Auto te Gast-wegen, maar ook het fietspad zelf is op 

enkele korte stukken na vrijwel overal 4 meter of breder. Het wegdek is bijna over snel en prettig. Het wegdek over de Huissensedijk is toe aan een opknapbeurt.  

Obstakels/bermen (20%) – 3,5  

Grotendeels fiets je ongehinderd door paaltjes, vluchtheuvels, drempels of andere obstakels. In Lent echter passeer je 12 vluchtheuvels binnen een kilometer. Het is de 

vraag of de hinder en gevaar voor fietsers opweegt tegen het voorkomen van sluipverkeer.  

Bochten (10%) – 4,5 

Slechts 7 keer binnen 18,5 km moet je je inhouden voor bochten: erg prettig.   

Kruisingen/voorrang (20%) – 3,5   

De fietser wordt goed bediend: bij slechts 6 van de 30 kruisingen heb je geen voorrang. 3 daarvan zijn gelijkwaardige kruisingen in een woonwijk. In de richting 

Nijmegen heb je over 18,5 km slechts 3 keer geen voorrang! Opvallend is de variatie aan waarschuwingen voor fietsers. Bij sommige kruisingen (bijv. ) Ressensestraat 

staan verlichte borden waarschuwen dat fietsers voorrang hebben, op andere plekken (bijv. de afrit van de A325 in Arnhem) helemaal niks.   

Omgeving/fietsplezier (10%) – 4   

Hoewel de A325 regelmatig dichtbij het RijnWaalPad komt (geluidshinder), is het overwegend zeer aangenaam en mooi fietsen. Met gewone fiets zijn de brug over de 

IJssel (Arnhem) en Waal (Arnhem) redelijk pittige klimmetjes, zeker met tegenwind. Vanaf deze bruggen heb je wel geweldig zicht op beide steden. Langs de route zijn 

meerdere stopmogelijkheden, bijv. bij monument De Vleugel.  

Sociale veiligheid /verlichting (10%) – 3  

De delen door Arnhem, Nijmegen & Lent zijn druk en voelen veilig. In de buitengebieden kan het zelfs begin van de avond al erg rustig zijn. Opvallend is de voor het 

RijnWaalPad karakteristieke verlichting.  Verlichting onder de spoortunnel nabij Ressen ontbreekt. Ook de verlichting tussen de Rijnbrug en Eldensedijk (Arnhem) is zwak.    

Bewegwijzering/herkenbaarheid (10%) – 4  

Het RijnWaalPad heeft grotendeels een uniforme stijl: wegdek, verlichting en breedte. Het is jammer dat dit op sommige delen (bijv. Huissensedijk) ineens geheel niet 

het geval is. Verwarrend zijn de 4 soorten bewegwijzering: F325 op de klassieke routewijzers na de plaatsnaam, de speciale F325-bordjes, de Gelderse snelfietsborden en 

met name dat de F325 in Nijmegen/Lent ook wel F1 wordt genoemd...   

EINDOORDEEL (100%) 3,9 uit 5: afgerond 4 (‘redelijk/goed’) 



RIJNWAALPAD | PLUS-, MINPUNTEN & AANBEVELING  

• Breedste van alle onderzochte paden (alleen fietspad: gem. 4,14 m) 

• Zeer prettig en snel wegdek over meer dan 90% van de route 

• Herkenbaarheid groot deel van het pad door verlichting, wegdek, 
breedte en (deel) bewegwijzering 

• Fietsers vaak voorrang 

• Bij fietstunnel bij Ressen is gelet op sociale veiligheid (speciale 
verlichting, borden camerabewaking) 

• Veelal obstakelvrije berm 

• Bij aantal kruisingen goede waarschuwingen voor fietsers uit beide 
richtingen met neonborden 

• Prachtige fietsbrug bij Lent (‘t Groentje) 

• Webpagina over het pad (op www.snelfietsroutesgelderland.nl) 

PLUSPUNTEN AANBEVELING 

• Vooral in Lent veel vluchtheuvels en versmallingen  

• Enkele pittige ‘klimmetjes’ m.n. Waalbrug en Rijnbrug met tegenwind  

• Delen pad vlak langs rijbaan 

• Onvoldoende waarschuwingen voor fietsers op cruciale punten 

• Wegdek hier en daar slecht  

• Delen ‘s avonds stil en afgelegen  

• Markering ontbreekt hier en daar geheel  

• Lang deel fietspad amper gescheiden van rijbaan (Sillestraat) 

MINPUNTEN 

• Verbeteren verlichting onder spoortunnel nabij Ressen 

• Verbeteren wegdek op brug Eldensedijk en op de Huissensedijk na 
Kronenburgdijk ri. Nijmegen 

• (Minimaal) asmarkering op stuk tussen Lent en Pathé Theater 

• Waarschuwing voor fietsers afslag A325/Huissensedijk evenals enkele andere 
kruisingen  

• Uniforme bewegwijzering (vooral F1/F325 verwarrend) 

• Waarschuwing bij versmalling  ‘tunneltje’ in de Snelbinder 
(Waalbrug/Nijmegen) 

• Uniforme voorrangsregeling fietsers onderling 

• Voorrangsregeling verhelderen bij krusiingen met Salamancastraat en 
Avilastraat, Lent 



RIJNWAALPAD | OPVALLENDE SITUATIES 

Een typisch stuk RijnWaalPad: snel, rood wegdek, zeer breed (4 meter) en berijdbare, 
vrijwel obstakelvrije berm. Kantmarkering zou echter niet misstaan en ook mogen de 
lantarenpalen iets verder van het pad gepositioneerd worden.   

Minder goed stuk: vlak langs de snelweg (ovaal links) dus geluidsoverlast. Direct naast 
het pad loopt een 60 km-weg, alleen gescheiden door een betonband. (Kans op 
verblinding) Aan de andere kant ligt een greppel erg dicht op het pad evenals de 
karakteristieke lantarenpalen. Kantmarkering zou hier aan de slootzijde zeker niet 
misstaan.  

Fietstunnel onder de A15 bij Ressen. Prettige, unieke verlichting (grote ovaal), graffiti- 
onvriendelijke muur, waarschuwing voor camerabewaking (klein ovaal) en open delen 
vergroten het veiligheidsgevoel. Het pad is breed, maar de stoepen kunnen listig zijn. 

  

Auto te Gastweg in Lent. Goed: de band tussen parkeerhaven en rijbaan. Als fietser 
verwacht je voorrang, echter de kruising (pijl) is gelijkwaardig. Het zicht kan slecht zijn 
door geparkeerde auto’s. Er is vanaf de zijstraat geen waarschuwing voor fietsers. In 
Lent stuit je op veel vluchtheuvels: maar liefst 12 binnen 1 km.  



RIJNWAALPAD | OPVALLENDE SITUATIES 

Karakteristiek torentje op de spoorbrug over de Waal in Nijmegen. De plotselinge 
versmalling (4,5 > 3,8 m) naar het tunneltje met stenen muren kan en messcherpe 
hoeken kan echter gevaar opleveren.  

Arnhem, afrit van de A325 van rechts heeft slecht zicht op fietsers door het groen. 
Er staan (vanaf de snelweg gezien) geen waarschuwingsborden voor fietsers, die 
hier voorrang hebben. Fietsers wanen zich mogelijk veilig door bord RijnWaalPad 
(kleine ovaal). 

Bij de kruising met de Ressensestraat kom je drie soorten bewegwijzering van het 
RijnWaalPad tegen. (Ovalen en cirkel). Het eenrichtingspad is hier te smal voor een 
snelfietsroute (2 meter). Ook opvallend: fietsers hebben voorrang bij deze oversteek.   

  

De Huissensedijk (ook toegankelijk voor bestemmingsverkeer) voelt met haar slechte, 
gerepareerde wegdek, Afwezigheid van markering en steile, barrièreloze dijkwanden 
aan weerszijden bepaald niet als fietssnelweg. 

 



F59 

Provincie: Noord-Brabant 
Startpunt: Den Bosch CS 
Eindpunt: Oss CS 
Lengte: 20,5 km  
Gemiddelde breedte: 3,64 m 
Officiële naam: F59 
Opmerking: Langste pad van de onderzochte routes, bijna 4 keer langer dan de kortste (Leeuwarden – Stiens)  

Digitale kaart: 
https://www.google.nl/maps/@51.7275818,5.379582,13z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1F2YxbJlIjpnkLMIeS7JXZUFVN8uj-Up8  

https://www.google.nl/maps/@51.7275818,5.379582,13z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1F2YxbJlIjpnkLMIeS7JXZUFVN8uj-Up8
https://www.google.nl/maps/@51.7275818,5.379582,13z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1F2YxbJlIjpnkLMIeS7JXZUFVN8uj-Up8
https://www.google.nl/maps/@51.7275818,5.379582,13z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1F2YxbJlIjpnkLMIeS7JXZUFVN8uj-Up8


F59 | STATISTIEKEN 



F59 DEN BOSCH - OSS | BEOORDELING SNELFIETSROUTE 

Breedte/wegdek (20%) – 3,5 

De breedte van de pad wisselt sterk. 40% van de route delen fietsers met gemotoriseerd verkeer, deze delen zijn uiteraard zeer breed. Veel delen van het daadwerkelijke 

(brom-)fietspad zijn te smal voor een snelfietsroute. De fietsers komt enkele stukken onprettig wegdek tegen, met name het stuk door het dorp Geffen: ongeveer een 

kilometer langs klinkers.  

Obstakels/bermen (20%) – 4  

Gezien de lengte van de route kom je verrassend weinig obstakels (m.u.v. verkeersdrempels en wildroosters) op het pad tegen onderweg: slechts 1 paaltje in 20 km. Ook 

zijn er amper plotselinge versmallingen: de overgang van bredere naar smallere delen gaat doorgaans vloeiend. In de berm en langs het pad zijn meer obstakels te 

vinden.  

Bochten (10%) – 4,5 

Ook het aantal scherpe bochten valt zeer mee gezien de afstand. Slechts op enkele plaatsen moet je inhouden voor een bocht. Over de hele lengte is dat bijna te 

verwaarlozen. Het merendeel van die bochten bevindt zich binnen Rosmalen.  

Kruisingen/voorrang (20%) – 3  

De gehele route telt maar liefst 70 kruisingen. Bij 2/3 daarvan heeft de fietser voorrang. Waarschuwingen zijn zeer wisselend, soms zelfs bij hetzelfde kruispunt: vanuit de 

ene richting wordt wel gewaarschuwd voor fietsers, vanuit de andere niet.  

Omgeving/fietsplezier (10%) – 3  

De F59 is over het algemeen een prettig en afwisselend pad, met stukken door stad, dorp, weiland en zelfs natuurgebied. Doorgaans ben je redelijk beschut tegen de 

wind. Onprettig zijn de vele en lange stukken met auto’s, met name de Waterleidingstraat in Rosmalen en de fietsstraten in Den Bosch. Ook andere kruisingen zijn 

ronduit gevaarlijk (o.m. Heihoeksingel/Oss) mede door het ontbreken van waarschuwingen voor fietsers.  

Sociale veiligheid /verlichting (10%) – 3,5  

De verlichting is langs het hele pad voldoende. Omdat de route grotendeels door bewoond gebied voert is het gevoel van sociale veiligheid ook goed. Alleen de delen 

over de Nulandse Heide en tussen Geffen en Oss zijn stil en afgelegen. Rond werktijden is het pad voldoende druk. Bij laatstgenoemd deel zou de verlichting beter aan 

de donkere ‘boomzijde’ kunnen staan.  

Bewegwijzering/herkenbaarheid (10%) – 3   

De F59 is herkenbaar aan logo’s op het wegdek. Dit logo keert verder nergens terug, bijv. niet in de klassieke wegbewijzering. Het gevoel van een uniforme route 

ontbreekt, mede door de veelvuldige wisselingen van breedte, markering en type wegdek. Op enkele cruciale staan de logo’s niet (meer), waardoor een verkeerde afslag 

nemen een zeer reële mogelijkheid wordt. 

EINDOORDEEL (100%) 3,5 uit 5: afgerond 3,5 (‘redelijk/goed’) 



F59 | PLUS-, MINPUNTEN & AANBEVELING  

• Zeer weinig obstakels en versmallingen 

• Prettig en gevarieerd fietspad 

• Gevoel van sociale veiligheid 

• Fietsers vaak voorrang 

• Zeer lange snelfietsroute  

• Relatief weinig scherpe bochten op de  route 

• Zijmarkering bij diverse bruggen  

PLUSPUNTEN AANBEVELING 

• Deel route door het dorp Geffen 

• Onprettig en gevaarlijk stuk door Waterleidingstraat, Rosmalen 

• Groot deel (40%) delen met auto’s 

• Veel geparkeerde auto’s langs route in Den Bosch 

• Pad op sommige plekken te smal voor snelfietsroute 

• Fietsen tegen verkeer in Den Bosch  

• Obstakels langs fietspad en in berm 

MINPUNTEN 

• Beter waarschuwen voor fietsers, zeker bij gevaarlijke kruisingen 

• Fietsers waarschuwen voor slecht zichtbare kruisingen 

• Verkeersdrempels op Waterleidingstraat, Rosmalen 

• Eenduidige voorrangsregeling voor fietsers onderling (geen afwisseling 
gelijkwaardig/niet-gelijkwaardig 

• Aanbrengen (of herstel) van extra’s F59-logo’s op wegdek 

• Auto te Gast-borden  

• F59-logo’s aanvullen met routebordjes op ooghoogte 

• Alternatief voor route door Geffen 

• Terugbrengen snelheid ‘Fietsstraten’ met limiet van 60 km/u 

• Sommige delen maximumsnelheid  voor gemotoriseerd verkeer onduidelijk  



F59 | OPVALLENDE SITUATIES 

Fraaie fietsbrug over het Maximakanaal tussen Den Bosch en Rosmalen. Breed 
genoeg, uitstekende markering en goed verlicht. Tussen de railing en stoeprand van 
het voetpad langs de muur is een veiligheidsmarge aangehouden.  

De F59 is op een aantal plaatsen herkenbaar het op het wegdek aangebrachte F59-
logo. Dit is bij vrijwel alle kruisingen en oversteken aangebracht, maar ontbreekt ook 
op een paar cruciale plekken. (Zie ook beeld linksonder) 

Rotonde Aartshertogenlaan in D.B. op Google Maps: F59-logo’s (rode ovalen) leiden 
richting Oss (vanaf rode pijl linksonder) maar ri. Den Bosch CS (groene pijl) kom je de 
logo’s niet meer tegen nadat je de rotonde oprijdt. Grote kans op verkeerd fietsen.   

Fietspad langs de Kortenhorstlaan in Rosmalen. Geen zicht op kruising door 
schutting, pad te smal Voor snelfietsroute (3 meter), bladeren niet geruimd. Fietser 
heeft hier wel voorrang, auto’s Worden gewaarschuwd voor fietsers uit twee 
richtingen, maar alleen vanaf rechts.  



F59 | OPVALLENDE SITUATIES 

Den Bosch, parallelweg Aarsthertogenlaan. Richtng D.B. CS rijd je hier tegen het 
verkeer in over Auto te Gastweg, met bovenstaande situatie eerder regel dan 
uitzondering. De stoeprand levert extra gevaar op.  

Waterleidingstraat, Rosmalen. Gemotoriseerd verkeer rijdt met hoge snelheid over de 
“Auto te Gast”-weg, terwijl sommige fietsers (kleine ovaal) voor het voormalige 
fietspad kiezen.  

Iets verderop, net buiten Nuland, is een 60-km weg vermomd als fietspad. Het 
wegdek, markering en breedte zijn hier uitstekend, maar het gemotoriseerd verkeer 
doet af aan het fietsplezier. De sloot ligt net iets te dicht op de fietsroute.     

In Geffen leidt de F59 dwars door het dorp. Bijna een kilometer lang fiets je hier over 
een onprettige klinkerweg, word je ingehaald door auto’s en moet je oppassen voor 
geparkeerde auto’s en zijstraten. 



GREENPORT BIKEWAY 

Provincie: Limburg 
Startpunt: Venlo NS 
Eindpunt: Horst-Sevenum NS 
Lengte: 11,6 km  
Gemiddelde breedte: 3,47 m 
Officiële naam: Greenport Bikeway 
Opmerking: er is een zuidelijk een noordelijke route. De noordelijke route voert langs het ‘ontwikkelbedrijf’ 
Greenport Venlo. Wij reden de zuidelijke route, die parallel loopt aan de spoorlijn tussen Venlo en Horst-Sevenum.  

Digitale kaart: 
https://www.google.nl/maps/@51.3961633,6.0894,14z/data=!4m2!6m1!1s18vWVkq_qcA3BjTj4m_ucA857tUhgvxQE  

https://www.google.nl/maps/@51.3961633,6.0894,14z/data=!4m2!6m1!1s18vWVkq_qcA3BjTj4m_ucA857tUhgvxQE


GREENPORT BIKEWAY | STATISTIEKEN 



GREENPORT BIKEWAY | BEOORDELING SNELFIETSROUTE 

Breedte/wegdek (20%) – 4  

De Greenport Bikeway is gemiddeld 3,47 meter breed. Iets minder breed dan een fietssnelweg zou moeten zijn, maar buiten Venlo is dit pad ook beduidend minder druk 

dan veel andere onderzochte paden. Het wegdek is bijna overal goed, m.u.v. een stuk richting de brug over de Maas en de brug zelf.   

Obstakels/bermen (20%) – 4  

In vergelijking met andere paden zijn er opvallend weinig obstakels zoals vluchtheuvels of paaltjes op het pad. In de berm staan wel vaak paaltjes, hekken, lantarenpalen 

of muurtjes te dicht op het wegdek.  

Bochten (10%) – 3   

Er zijn relatief veel bochten waarvoor je snelheid moet inhouden. Daartegenover staat dat het pad ook veel mooie, flauwe bochten heeft die je op volle snelheid kunt 

nemen.  

Kruisingen/voorrang (20%) – 3  

Fietsers hoeven niet te rekenen op voorrang. Net als bij veel andere paden is de voorrangsregeling tussen fietspaden onderling lukraak te noemen. Gevaarlijk is de 

gelijkwaardige kruising tussen twee fietstunnels in Venlo Blerick: hoge snelheden (2 richtingen komen heuvelaf, slecht zicht en vluchtheuvels). Bij de helft van de 

kruisingen krijg je voorrang op gemotoriseerd verkeer, maar je komt slechts weinig kruisingen tegen (1,3 per km). Bij iets meer dan de helft van de kruisingen wordt 

gewaarschuwd voor fietsers.  

Omgeving/fietsplezier (10%) – 3,5 

Buiten Venlo fiets je overwegend over een solitair fietspad, soms langs of door een stukje bos. Dit is aangenaam en rustig fietsen, sommige stukken zijn wat eentonig en 

onbeschut. Hier heeft het pad een recreatief karakter, hoewel het landschap soms wat eentonig is. Sporadisch zijn er rustplaatsen of bankjes.  

Sociale veiligheid /verlichting (10%) – 3,5  

De verlichting is langs het hele pad voldoende. Alleen het stuk evenwijdig aan de Newtonweg is vrij donker, daar heb je alleen de verlichting van de naastgelegen weg 

hebt. Veel stukken zijn vrij afgelegen en door stukjes bos of langs bomen. Dit kan een onprettig gevoel geven, zeker omdat dit een rustig fietspad is. Binnen Venlo, 

ruwweg tot het viaduct van de A73 is het gevoel van sociale veiligheid hoog.   

Bewegwijzering/herkenbaarheid (10%) – 3  

De Greenport Bikeway is herkenbaar aan op het wegdek gespoten logo’s (vaak al aan het vervagen) en een enkel bord, bijv. vlakbij Venlo CS. Omdat de indeling van het 

pad ook niet echt uniform is, kun je niet echt spreken van een grote herkenbaarheid. Als je weet dat je het spoor moet volgen, is verkeerd fietsen lastig, maar op enkele 

punten niet ondenkbaar (zie ook ‘opvallende situaties’). 

EINDOORDEEL (100%) 3,5 uit 5: afgerond 3,5 (‘redelijk/goed’) 



GREENPORT BIKEWAY | PLUS-, MINPUNTEN & AANBEVELING  

• Weinig obstakels en versmallingen op de route 

• Relatief weinig kruisingen  

• Makkelijk te volgen route 

• Schuilplekken onder viaducten  

• Meer dan 90% prettig, snel wegdek 

• Delen leuk fietsen door groen en weiland over solitair (brom-)fietspad  

PLUSPUNTEN AANBEVELING 

• Slechts op helft kruisingen voorrang voor fietsers 

• Geen uniforme voorrangsregeling voor fietspaden onderling 

• Delen met slecht wegdek (o.m. langs station Blerick) 

• Buitengebied erg stil, zeker ‘s avonds 

• Bewegwijzering ontbreekt soms, of staat zelfs verkeerd  

• Veel langsrazende treinen  

MINPUNTEN 

• Betere verlichting langs Newtonstraat in Venlo 

• Voorrangsregeling bij fietskruispunten, bijv. tussen beide fietstunnels in 
Venlo-Blerick 

• Ook hier ander verkeer beter waarschuwen voor kruisende fietsers, bijv. bij de 
Groot-Bollerweg en Newtonweg  

• Greenport Bikeway-logo’s opnieuw aanbrengen op wegdek waar nodig (bijv. 
Grubbenvorstweg) 

• Logo’s aanvullen met routeborden, bijv. hierboven genoemde kruispunt 
tussen de fietstunnels 

• Aanbrengen zijmarkering bij delen pad in buitengebied 

• Betere informatie online over de route (huidige website is ‘suspended’, zie 
www.greenportbikeway.nl) 



GREENPORT BIKEWAY | OPVALLENDE SITUATIES 

Tussen 2 fietstunnels in Venlo-Blerick: fietsers van rechts komen met hoge snelheid 
omlaag, hebben slecht zicht op verkeer uit tunnel links, een voorrangs-regeling 
ontbreekt. Pad erg krap naast het vluchtheuveltje (1,8 m). Beweg-wijzering ontbreekt 
ook: m.u.v. het kleine ovaal (Greenport Bikeway-logo) 

Pad parallel aan de Newtonweg (Venlo). Vrijwel obstakelvrije en berijdbare berm. 
Maar: amper scheiding tussen rijbaan en fietspad. ‘s Avonds is dit deel vrij donker, 
want het pad heeft geen eigen verlichting. (Zie kleine ovaal). Wel verblinding door 
auto’s.  

Druk fietspad op spoorbrug in Venlo. Hek direct naast het pad, links op het beeld 
gevaarlijke ‘haken’: de breedte is hier slechts 3,3 meter.   

Verwarrend: in de rode ovaal staat het Greenport Bikeway-logo, terwijl de rode pijl de 
juiste richting is. Voorrangsregeling tussen beide fietspaden onduidelijk: haaientanden 
(groene ovaal) amper nog te zien, en borden ontbreken. Fietsers geen voorrang bij 
oversteek Grubbenvorstweg (rechts).  
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