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FIeTsneTWeRK
Voorwoord

Dit document is opgesteld vanuit het Resource 
Pack van de stad Martin, binnen  het Trendy Travel 
project, dat bestaat uit de drie studies:
1. Studie over de fietsroutenetwerk
2. Industriegebieden en de aansluiting daarvan 

op het fietsnetwerk in Martin,
3. Verbetering van de fietsroutes in de stad van 

Martin - Studie van het Project Design.
Deze drie brochures focussen op de huidige situ-
atie van fiets-en fietsnetwerk, laten problemen, 
ideeën en ontwerpen zien en hoe deze te ver-
beteren. Elke stad heeft zijn eigen voorwaarden 
en problemen, maar de voornaamste beginselen 
kunnen overal worden gebruikt. Dit document 
spreekt over de belangrijkste en meest relevante 
onderwerpen uit de hierboven genoemde stu-
dies, die gebruikt kunnen worden in het alge-
meen.

1. BegInselen van 
heT onTWeRp van een 
FIeTsneTWeRK 
Het netwerk van fietsroutes bestaat uit onder-
ling verbonden fietspaden en knooppunten / 
kruispunten, die zijn ontworpen om aan de fiets 
vervoer behoeften te voldoen. Functionaliteit 
van directe en veilige verbindingen van start-en 
richtpunten - in dit geval - de wijk eenheden staat 
centraal. Een functioneel fietsroutenetwerk helpt 
de fietser makkelijker een mentale kaart te ma-
ken (in zijn / haar geest), die een snelle orientatie 
toelaat van het uitgebreide netwerk van vervoer 
lijnen, snelheid en veilige rit met een minimum 
aan alternatieve routes. Tijdens het ontwerpen en 
verdere verwerking van fietspaden, is het nood-
zakelijk om de voornaamste eisen volgen: directe 
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verbinding, vlotheid, veiligheid, kwaliteit van re-
alisatie / implementatie, onderhoud en aantrek-
kelijkheid qua milieu en onderhoud.

1.1. Fundamentele beginselen voor 
het ontwerp van het fietsnetwerk 

1.1.1. Directe verbinding

Goed ontworpen fietsinfrastructuur biedt de fiet-
ser de meest directe route naar het doel met een 
minimum aan alternatieve routes / omzeilingen. 
Merendeel van de fietsers is van mening dat een 
voordeel van de fiets is dat het flexibiliteit biedt 
voor verschillende wegtypes en de mogelijkheid 
om verschillende beperkingen te omzeilen.

In vele buitenlandse onderzoeken zeggen fiet-
sers dat ze liever gevaarlijker maar meer frequen-
te wegdelen gebruiken, indien deze directe en 
snelle verbindingen bieden. Het meest prakti-
sche gebruik van de fiets is in de situatie dat het 
sneller gaat dan de auto.

In de stadscentra met grote problemen met par-
keren en eenrichtingsverkeer, kiezen wellicht 
ook de automobilisten ervoor om gebruik van 
de fiets te maken, als dit sneller is. Daarom is de 
tijdsbesparing een zeer belangrijk argument om 
het gedrag te wijzigen en bij de selectie van een 
vervoermiddel. Met andere woorden, fietsers res-
pecteren een nieuwe en comfotrable fietsroute 
niet als deze niet meer snelheid en een meer di-
recte verbinding naar het doel biedt. Deze regel 
geldt voor volwassen fietsers; kinderen en oude-
ren vereisen een groter gevoel van veiligheid.

1.1.2. Fietsen zonder onderbrekingen

Fietsroutenetwerken vormen een samenhan-
gend geheel, waarin alle start-en eindpunten ver-
bonden zijn zodat de fietser zich overal makkelijk 
kan verplaatsen. Type en de structuur van een 
dergelijk netwerk hangen af van het wegennet, 
het milieu, de eigendomsrechten van de grond 
en de beheerder, enz. Fietsroutes die die niet bij 
een doelbestemming uitkomen, die selcht on-
derhouden zijn die of onderbroken worden, bijv 
vanwege bouwwerkzaamheden verminderen 
het gebruik van het fietsnetwerk en daarmee ook 
de efficiëntie van de investeringen.
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1.1.3. Veilig fietsen 

Een goed ontworpen fietsnetwerk probeert con-
flicterende situaties tussen fietsers en automo-
bilisten te minimaliseren. In het wegverkeer zijn 
fietsers het meest in gevaar, met name als gevolg 
van het verschil in bewegingssnelheid en hun 
onbeschermde positie. Echter, de makers van de 
fietspaden kunnen de veiligheid van het weg-
verkeer beïnvloeden door middel van de juiste 
maatregelen. Hoewel het meest ideale is om 
fietsers en automobilisten te scheiden in aparte 
banen, is dit binnen de bebouwde kom bijna 
onmogelijk. Het is mogelijk om minder drukke 
wegen opnieuw richten voor fietsers, zodat er ge-
deeltelijk eenrichtingsverkeer ontstaat (fietsers 
twee richtingen op, automobilisten een richting), 
of om maatregelen toe te passen die het trans-
port kalmeren of voor veilige oversteek van kruis-
punten zorgt. Zichtbaarheid van fietsers in het 
verkeer is een belangrijk onderdeel, wat de veilig-
heid verhoogt. Geparkeerde voertuigen, vegeta-
tie, belemmeringen op de weg, blinde bochten, 

geluidsschermen en ga zo maar door, verminde-
ren de zichtbaarheid van de fietser. In een der-
gelijk geval is het nodig om de aandacht van de 
bestuurders op fietsers te richten door verticale 
verkeerstekens.

Alle fietsers kunnen hun veiligheid ook individu-
eelvergroten, zodat ze “zichtbaar” worden, Vooral 
in de avond zullen zij moeten worden uitgerust 
met knipperende lichten, reflecterende delen op 
hun kleding, of veiligheidshelmen. 

1.1.4. Kwaliteit van de uitvoering 

De kwaliteit van de realisatie van de bestrating 
heeft een significant effect op het gebruik ervan. 
Gebroken oppervlakken, gaten of spleten zijn zo-
wel onaangenaam voor automobilisten als voor 
fietsers. Hoewel het niet betekent dat de route 
nutteloos is, vermindert het wel de snelheid en 
het comfort van de rit, verhoogt het risico van de-
fect, wat voor fietsers demotiverend kan worden. 
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Net als alle andere wegen hebben ook fietspaden 
regelmatig onderhoud nodig, zodat ze zorgen 
voor een comfortabele rit voor haar gebruikers. 
Aantrekkelijkheid van het fietspad is ook afhan-
kelijk van de esthetiek van de de omgeving. 

Hoe meer de omgeving aantrekkelijk is, hoe gro-
ter de kans voor de fietsroute om succesvol te zijn 
en worden gebruikt voor dagelijks verkeer. Dit is 
reden waarom (indien mogelijk) de routes moe-
ten leiden langs rivieren, groene zones en parken. 
De omgeving aantrekkelijker is verbonden met 
een gevoel van sociale veiligheid van de bijzon-
dere plaats, vooral in donkere en schemering. Een 
zekere barrière die de aantrekkelijkheid afneemt 
van de routes zijn bijv. donkere tunnels, viaduc-
ten, plaatsen met weinig menselijke activiteiten 
en plaatsen met een slechte reputatie, bv  nacht-
clubs, verlaten fabrieken, hallen. 
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1.1.5. Wederzijdse tolerantie van de 
verkeersdeelnemers 

Kwaliteit van fietsvervoer en ook de veiligheid 
ervan kan gedeeltelijk beïnvloed worden door 
wederzijdse tolerantie van fietsers, wandelaars 
en automobilisten. het gebruik van alle verschil-
lende middelen van vervoer veroorzaakt veel 
gevaarlijke situaties, door de wederzijdse intole-
rantie van de verkeersdeelnemers. Echter, de au-
tomobilisten zijn niet altijd schuldig, hoewel de 
fietsers en voetgangers zijn meestal het slachtof-
fer zijn. Geschikt onderwijs over tolerantie moet 
niet alleen een deel van de studieplannen van 
de basisscholen zijn, maar ook diverse culturele 
en maatschappelijke instellingen moeten daarop 
zijn gericht. Bijv. in de stad Martin, een van de be-
perkingen met betrekking tot de historische kern 
van de stad is het verkeersbord, genaamd “niet 
toegankelijk voor fietsers”. Iedere fietser in het 
voetgangersgebied moet naast de fiets lopen. 

Op basis van ervaringen van andere Slowaakse 
gemeenten (bijv. Košice) hebben we geen apart 
fietspad ingesteld in het voetgangersgebied. In 
Košice, voldeden noch de fietsers alsook de voet-
gangers niet aan deze lijn. Deze voorbeelden be-
wijzen het feit dat de kwaliteit en veiligheid van 
het fietsverkeer niet alleen afhankelijk is van de 
relatie fiets-auto, maar ook de fietsers’ houding 
ten opzichte van voetgangers (en vice versa) kan 
gevaarlijk zijn. Dit is een andere reden om de ver-
keersgebruikers te onderwijzen dan zij tolerant 
en begripvol moeten zijn. In het kader van het 
Trendy Travel Project hebben wij ons bewust ook 
geconcentreerd op samenwerking met de kleu-
ter en lagere scholen betreffende het verkeers-
onderwijs, en ook om voetgangers en fietsers te 
leren hoe zich te gedragen in de straten. 
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1.2. Mogelijke hiërarchie van 
fietsroutes binnen de fietsnetwerken 
in de stad

1.2.1. Primaire as

•	 belangrijkste vervoersknooppunt van fiets-
stroken van stadsbreed belang

•	 top kwaliteit realiseren en indien de situatie 
dat toelaat een scheiding van fietsers en auto-
mobilisten aanbrengen

1.2.2. Secundaire as

•	 belangrijkste recreatieve fietspaden van de 
stad en regionaal belang

•	 topkwaliteit realiseren met betrekking tot de 
prioriteit van de ontwikkeling van het toerisme 
in de stad, de uitvoering per toegankelijkheid 
voor alle mogelijke gebruikers, waaronder 
rolstoelgebruikers, multifunctioneel gebruik 
van de corridors

1.2.3. Tertiaire as

•	 fietspaden in een stadsdeel - district
•	 gevormd door de component voor gecombi-

neerde / gemengde transport model

2. pRImaIRe paRame-
TeRs vooR de veRWeR-
KIngssnelheId van heT 
FIeTsneTWeRK 
Bij het ontwerp van fietspaden is het noodza-
kelijk om te oordelen over de volgende basis-
criteria: directe verbinding, vlotheid, veiligheid, 
de kwaliteit van de implementatie, aantrekke-
lijkheid en onderhoudsmogelijkheden.

Deze criteria kunnen eenvoudig kenbaar 
gemaakt worden via de volgende principes:

•	 Uniforme, eenvoudig herkenbare behandeling 
van het wegdek

•	 Nauwkeurig bijhouden van de heterogeniteit 
van het oppervlak 

•	 Geschikte ruimtelijke indeling
•	 Mogelijkheid van een goed zicht en 

zichtbaarheid, vooral op kruispunten en 
bochten

•	 Leiden van routes door aantrekkelijke en 
sociaal veilige omgevingen

•	 minimaal gebruik van verhogingen, 
onderhoudswerkzaamhedenen en bypasses, 
zodat ze geen negatieve invloed hebben op 
het gebruik van een fietsstrook 

In principe zijn er 3 belangrijke types fietspaden:

•	 Apart gescheiden fietspaden
•	 Fietspaden met fysieke scheiding
•	 Fietspaden met optische scheiding
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2.1. Soorten fietsroutes 

2.1.1. Gecombineerd vervoer - Fietsers 
- Automobilisten 

In sommige gevallen (met de snelheid van het 
autoverkeer tot 40 km / uur en een lage dage-
lijkse intensiteit van gemotoriseerde voertuigen 
in maximaal tot 4 000/24 uur) wordt het zoge-
naamde gecombineerde / gemengde vervoer 
aanbevolen. In het verkeer gaan de fietsers op in 
de belangrijkste verkeersstromen, zonder fietspa-
den. Deze trajecten worden vaak gecombineerd 
met zogenaamde korte fietspaden, die de fietsers 
helpen bij een knooppunt / kruispunt. In residen-
tiële zones, de zogenaamde 30km zone, en overal 
waar een lage snelheid is in combinatie met een 
lage intensiteit van gemotoriseerd vervoer helpt 
een scheiding van fietsers slechts zelden m.b.t 
hun veiligheid. Het is het feit, dat de scheiding van 
fietsers op wegen met een grote aantal knoop-
punten verband houdt met de toegenomen on-
gevallen aantallen. Fietspaden op deze soort van 
wegen zijn niet nodig als het totale onderwerp 
van de straat wordt aangevuld met vertragende 
verkeersmiddelen, die gegarandeerd de snelheid 
van de automobilisten verminderen. 
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2.1.2. Gecombineerd vervoer - Fietsers 
- voetgangers 

Gemeenschappelijke gebruik van een stoep door 
fietsers en voetgangers wordt aanbevolen alleen 
onder de voorwaarde  dat er een tekort aan ruim-
te is om een andere variant te ontwerpen. In het 
geval dat het noodzakelijk is, geldt het principe: 
fietsers moet zich meer bewust zijn van voetgan-
gers, aangezien dat de zwakkere gebruikers het 
dezelfde gebied zijn. Binnen het ontwerp van 
dergelijke type verkeer, moeten we de volgende 
vraag beantwoorden - wat is het belang van het 
voorgestelde ontwerp voor fietsers en voor voet-
gangers als we rekening houden met alle voor- 
en tegenargumenten. 

Eigenlijk zijn er slechts twee mogelijkheden met 
betrekking tot het gebruik van de gemeenschap-
pelijke ruimte: 

•	 Fietsers en voetgangers zonder scheiding - een 
voordeel is een maximale vrijheid van bewe-
ging voor beide groepen. Een bepaalde veron-
derstelling is om ervoor te zorgen de fietsers 
bedachtzaamheid betrachten, bijv. door bor-
den met “Fietsers, langzaam aan!” 

•	 Fietsers en voetgangers met scheiding - een 
voordeel is het feit dat fietsers en voetgangers 
minder bemoeienis hebben, met een lager 
aantal wederzijdse ongevallen. Een zekere 
nadeel is een noodzakelijke wederzijdse 
bedachtzaamheid, maar dat is kwestie van 
gedrag en gewoonten. 
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2.2. Soorten fietspaden

2.2.1. Fietslijnen

Bij een snelheid tot 50km/u en de gemiddelde 
intensiteit van het gemotoriseerd verkeer (tot 
8 000 auto’s/24u), lijkt de implementatie van 
fietslijnen een goede oplossing. Fietslijnen zijn 
goedkoop en handig vooral voor geoefende 
fietsers. Fietslijnen worden aanbevolen op alle 
wegen in de bebouwde kom. Net als op fietspa-
den, wordt de kans op letsel groter op kruisin-
gen. De fietslijnen zijn gescheiden van het an-
dere verkeer door groene optische lijnen en ze 
zijn uitgerust met groene symbool van een fiets. 
Op de fietslijnen is het “niet parkeren”. Dit wordt 
echter niet vaak gerespecteerd.

2.2.2. Enkel fietspad

Enkele fietspaden verhogen de veiligheid van 
fietsers aanzienlijk: meer dan dubbel, ook 
met behulp van de gehele fietsinfrastructuur. 
Fietspaden kunnen one-way zijn (gelegen langs 
de drukke lanen met hogere snelheid) of two-
way (buiten het drukste gebied). Het probleem 
van veiligheid of verminderd zicht door reden 
van geparkeerde auto’s kan worden geminima-
liseerd. Op de fietspaden en rijbanen en kruis-
punten verminder parkeringen (dichter dan 20 
meter van de kruispunt) een zichtbaarheid en 
het kan leiden tot botsingen. In overeenstem-
ming met een nieuwe verordening, is 5 meter 
het minimum. Enkele fietspaden verliezen hun 
voordelen als ze kruisen  met wegen die voor-
rang hebben, Aan de andere kant zijn fietspa-
den zeer effectief en functioneel op stoplichten 
oversteken en kruispunten, die zijn uitgerust 
met vertragende elementen.
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2.2.3. Fietspad met gescheiden 
verhoging in drukke gebieden

Fietspaden met een aparte verhoging in de be-
langrijkste verkeersgebieden hebben een groter 
comfort van rijden voor een fietser en verbete-
ring van de veiligheid. Vooral op de wegen met 
toegelaten snelheid van meer dan 50 km / uur. 
Echter, vanuit het oogpunt van veiligheid, is de 
scheiding van fietspaden door het scheiden van 
de lijn niet aanbevolen op kruispunten, en niet 
bij verkeerslichten. Als de scheidingslijn groene 
elementen omvat, neemt het comfort en de vei-
ligheidsgevoel van de fietser toe. Vegetatie op 
kruispunten en kruisingen mag niet meer bedra-
gen dan 1,5 meter hoog, anders wordt het een 
barrière en vermindert de veiligheid.. 

2.3.Knooppunten / kruispunten 

2.3.1. Fietsoversteek

Fietskruisingen zijn vooral gevestigd op kruispun-
ten waar het nodig is mogelijke conflicten van de 
directe passerende fietsers en automobilisten op 
te lossen. Naast het oplossen van de fundamen-
tele vereiste om het algehele vervoersysteem op 
de kruisingen transparanter te maken, verhogen 
fietskruisingen het veiligheidsgevoel. Markeren 
en kleurdifferentiatie van fietsers op een kruising 
doet het aantal aanvaringen met 36% dalen en 
ernstige verkeersongevallen met blessures en / 
of na-effecten (met name in het geval wanneer 
auto’s linksaf ) met 56%.

Crossing of cycle route and motor road within 
an interruped central Island.
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2.3.2. Verkeerslichten 

Om het toegenomen aantal fietsbewegingen in 
een knooppunt / kruispunt te voorkomen, in veel 
landen in Europa worden beoefend zogenaamde 
geavanceerde stop-lijnen, die bestaan uit de ge-
markeerde toegankelijke lijn en van het gebied, 
dat gelegen is vóór de plaats van de het andere 
vervoer. Fietsers krijgen zo als eerste groen licht. 
Dergelijke oplossing is niet alleen geschikt voor 
fietsers, maar ook voor automobilisten, omdat 
het toelaat om gemakkelijk de aanwezigheid van 
de fietser  te zien en om botsingen te voorkomen.

Several variants of cyclists` crossin over the 
traffic lights crossroad with help of so called 
advanced stop-line.
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2.3.3. Kruispunten met voorrang

Fietspaden en fiets-lijnen moet vloeiend blijven 
over kruispunt met minder transport intensitei-
ten. Een zekere uitzondering is de situatie die het 
fietspad omgeleid naar de kruising met zijweg 
(door-road) kruist de weg op het oppervlak van 
een blokkerende niveau (snelheid vertragen). 
Dit ontwerp wordt voorgesteld in het geval dat 
een hoofdweg is erg druk en bestuurders die uit 
de zijweg zijn kaart naar de dichtstbijzijnde weg 
lijn aan de rechterkant. In een dergelijk geval is 
de bouw van een blokkerende niveau (snelheid 
vertragen) nodig zijn voor de veiligheid van de 
fietsers. Op de hoofdwegen ‘kruispunt, op het 
fietspad te onderbreken en ga verder zoals het 
overschrijden van de lijn fietsen, uitgerust met 
horizontale teken en een symbool van de fiets, is 
mogelijk

Crossing of an adjacent single cycle path with a 
side road (by-road).

2.3.4.  Rotondes

Oprichting van fietsen lijnen op ronde kruispun-
ten in de steden met een ontwerpsnelheid van 30 
tot 50 km / uur worden niet aanbevolen, omdat 
die kan worden misbruikt door automobilisten 
met het oversteken van bewegingen, wat aan-
zienlijk de veiligheid van alle verkeersdeelnemers 
vermindert, vooral fietsers. Passeren van fietsers 
op dergelijke kruispunten is het meest gevaarlijke 
in de gecombineerde vervoer model zonder fiets-
lijnen. Het gemiddelde van het centrale eiland 
mag niet meer dan 10m zijn, welke lage snelhe-
den van de passerende vervoer garandeert. Een 
zekere mogelijkheid is een algemeen verhoogde 
nivellering van het eiland. In het geval, dat het 
gemiddelde van het centrale eiland is 15-20m, en 
de intensiteit van het gemotoriseerd verkeer ver-
tegenwoordigt meer dan 8.000 auto’s/24 uur dan 
is een fiets-lijn een goede veilige oplossing.

Example of roundabouts with a separately 
adjacent cycling line.
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2.3.5. Fly-over kruising

Fly-over kruisingen zijn ontworpen in die situatie, 
als de fietsroute is in contact gebracht met 
een natuurlijke barrière (bijvoorbeeld rivier) of 
snelweg of spoorweg. De kans op een ongeluk 
in het verkeer groeit met een versnelling van 
de automobilisten gemiddelde snelheid. Bij 50 
km / uur en meer zijn fietsers niet in staat om 
de snelheid van autos goed in te schatten. STN 
736110 lijsten voor fly-over kruisingen voor niet-
gemotoriseerd verkeer zijn ontworpen alleen als 
het vervoer snelheid hoger is dan 70 km / uur; de 
intensiteit van voertuigen is meer dan 2.500 / uur, 
en de intensiteit van de niet-automobilisten meer 
dan 2.000 / uur.

Nederlandse ervaringen leren dat het ontwerpen 
van een fly-over nuttig is als:
•	 Fly over kruising is nodig wanneer 1-2 

ongevallen tijdens afgelopen 4 jaar 
plaatsvonden

•	 Fly-overs zijn niet nodig, indien gedurende 
dezelfde periode 4 en meer ongelukken 
plaatsvonden.

De 4 soorten fly-overs voor fietsers zijn als volgt:
•	 Tunnels
•	 Onderdoorgangen
•	 Bruggen
•	 brug-over.
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3. aanvullende 
FIeTsvooRzIenIngen  

3.1. Fietsparkeren

Goede parkeermogelijkheden voor fietsen in de 
belangrijkste publieke en private gebieden zijn 
een belangrijk element, dat de selectie voor fiets 
als vervoermiddel invloeden. Hoewel het ont-
werp van de locatie van parkeerplaatsen voor 
fietsen van belang is, is het meest belangrijk om 
haar standpunt ten aanzien te geven om een doel 
van de reis, en om de technische parameters te 
definieren zodat het overeenkomt met de wen-
sen van de fietsers. Technische parameters zijn 
bijv de tijd van de fietsenstalling - korte-tijd par-
keren tot 2 uur heeft andere eisen dan lange tijd 
parkeren langer dan 2 uur. Tijdens de lange-tijd 
parkeren (werk, school, station ...) is nodig om te 
overwegen de bouw van parkeerplaatsen die zijn 
overdekt, en beschermd tegen diefstal. 
In het kader van het ontwerp van de locatie van 
de parkeerplaatsen, is het waard om niet alleen 
fietsen geparkeerd op de bestaande rekken tel-
len, maar ook de fietsen die leunde naast hen. 
Heel vaak hebben we een situatie, wanneer de 
bestaande rekken zijn leeg en de mensen er 
naast parkeren. Het is een teken dat de rekken 
zijn geplaatst in verkeerde plaats, of ze hebben 
verkeerde technische parameters. 

Belangrijkste bestemmingen, waar de parkeer-
plaats apparatuur voor fietsen moeten worden 
geplaatst zijn als volgt: 

•	 Werkplaatsen 
•	 Onderwijsinstellingen 
•	 Stations en grotere bus / touringcar stopt 
•	 Centrum van de stad-Commerciële centra – 

als een toegankelijke afstand 
•	 Culturele en sportieve instellingen, stadions 
•	 Suburban recreatiegebieden. 
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Rekening houdend het onderwerp van deze 
studie, is goed parkeerontwerp voor fietsen in 
de omgeving zeer belangrijk. Grote residentiële 
zones vormen een ernstig probleem, omdat er 
meer diefstallen en vandalisme optreden daar. 
Binnen de blokken van flats, is er een mogelijk-
heid om fietsen in de kelder te zetten, waar ze 
beschermd zijn tegen de weersinvloeden, maar 
het hangt af van de bereidwilligheid van alle 
flatgebouw inwoners. We kunnen denken over 
overdekt / onder schuilplaatsen voor fietsen ligt 
naast de woongebouwen, die zouden worden 
toegewezen voor de inwoners en bezoekers. 
Aangezien het fietsparkeren in de wijk voor een 
lange tijd zijn en meestal’ s nachts, wanneer de 
sociale controle niet voldoende is, is het noodza-
kelijk om een goede beveiliging / veiligheid (bijv. 
camera) te krijgen.
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