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Geachte heer Verhaegh,  

 

Inleiding 

 

Zoals afgesproken wil ik namens de Afdeling Echt-Susteren van de Fietsersbond in deze notitie commentaar en 

eventuele aanvullingen geven op het fietsbeleid en het te behandelen GVVP van de gemeente Echt-Susteren.  

Ik ga ervan uit dat deze notitie een vruchtbare aanvulling is bij de behandeling van het GVVP in de 

gemeenteraad. In een eerder stadium is deze reactie op het GVVP reeds op 25-3-2019 ingediend. In deze versie 

wil ik, naast de toen reeds aangehaalde punten, met de ervaring van het afgelopen jaar een aantal zaken naar 

voren brengen die niet direct in het GVVP 2016-2025 voor het voetlicht gekomen zijn. 

Het door bureau Haskoning/DHV opgestelde GVVP van 16-2 2016 is naar mijn idee een goed uitgangspunt om 

de rol en de problemen van het fietsverkeer aan de orde te stellen. Bij de behandeling van de verschillende 

hoofdstukken zal ik waar nodig opmerkingen plaatsen en/of paralellen trekken met vergelijkbare situaties in de 

gemeente Echt-Susteren die in het GVVP niet vermeld zijn. Ik wil hierbij voorop stellen dat dit geen volledig 

opsomming beoogt te zijn. Daarnaast wil ik hierbij waar mogelijk suggesties doen voor alternatieve 

oplossingen, waarbij de prioriteit meer bij het fietsverkeer ligt en de eigenschappen van dit meest milieu 

vriendelijke vervoermiddel voor de korte (5-10 km) tot middellange afstand (20-30 km).  

 

Gemeente Echt-Susteren 

Dhr. R. Verhaegh 

Nieuwe Markt 

 

mailto:echtsusteren@fietsersbond.nl
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De Fietsersbond Midden-Limburg (FML) heeft zich verder georganiseerd om van zijn leden een zo breed 

mogelijke input te krijgen en hiermee een positieve inbreng op gemeentelijk en provinciaal niveau te leveren 

voor veilige, motiverende en duurzame fietsvoorzieningen. Hiertoe is vorige zomer een enquête onder de 

leden uitgevoerd. Hieruit komen de volgende 3 meest genoemde punten naar voren: 

1. Comfortabele fietsroutes 78% 

2. Verkeersregelingen (bijv. stop-/verkeerslichten en fietspaden) 70% 

3. Autoluwe fietsroutes 62% 

Openbaar vervoer 

In relatie met het fietsverkeer en reizen over grotere afstand is 

verder een goede aansluiting nodig op het OV. Dit heeft zowel 

betrekking op de aanvoerroutes als op de mogelijkheid om 

makkelijk en veilig de fiets te stallen. In dit verband vragen de 

ontwikkelingen rond de Peutenweg en de toegang tot de 

fietsenstalling om aandacht. Bij de gemeente is de vraag 

neergelegd om de toegankelijkheid tot de fietsenstalling te 

verbeteren. 

 

Het werkgebied van FML valt samen SML-RMO/ML. In het GVVP is niet opgenomen hoe de geplande noord–

zuid snelfietsroute in samenhang met de regionale partners vorm gegeven wordt. Uit contacten met de 

provincie op dit punt blijkt dat elke gemeente hier zijn eigen invulling aan kan geven. In de tot nu toe 

gerealiseerde delen (officieus) is dit terug te zien in de uitvoering, waarbij de ene gemeente de uitgangspunten 

van de snelfietsroute meer recht doet dan de andere. De term doorfietsroute zou ons inziens overigens meer 

tegemoet komen aan de wensen van de dagelijkse fietsers. Niet de maximale snelheid bepaalt het comfort, 

maar de mogelijkheid om ongehinderd en comfortabel (wegdek, stoepranden, plassen) rond de 25 km/uur te 

kunnen rijden en niet bij elke “confrontatie” met het autoverkeer de voorrang gevende 

partij te moeten zijn bij kruisingen en verkeerslichten. Bij de vormgeving van 

fietsvoorzieningen was (Kerkstraat K’bosch) en aansluiting fietspad Connect College 

Maasbrachterweg) en is de fietser nog steeds de sluitpost getuige onderstaande foto’s.  

      

Kerkstraat Koningsbosch“Duits”fietspad     Oversteek met “fietsdrempel” 

 

  
“Aansluitingen” op de kruisende wegen 

 

Nb. De recente reconstructie in Montfort /Waarderweg gemeente Roerdalen laat zien dat het ook anders kan. 
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De reconstructie van de Gouverneur Houbenstraat in Nieuwstad heeft wel geleid tot brede vrij liggende 

fietspaden (beklinkerd, dus trillen) en de oversteek is met brede middenstrook uitgevoerd, maar het 

autoverkeer wordt in zijn snelheid niet geremd bij nadering van de oversteek. Dit blijft een rechte 

voorrangsweg. Kinderen en bejaarden zijn beperkt in hun mogelijkheid om snelheid in te schatten en snel op te 

trekken.  

 

 

 

 
 

Hoofdstuk 2 Vigerend beleid 

 

Bespreking van het vigerend beleid is vrij algemeen 

en roept geen vraagtekens op, geeft ook niet direct 

antwoorden. Uit nevenstaand plaatje blijkt wel dat 

de ontwerper van fietsvoorzieningen ook een grote 

verantwoordelijkheid heeft om fietsvriendelijk-

/vergevingsgezind te ontwerpen, zodat een 

stuurfout of afgewongen acties (scherpe bochten, 

frequent stoppen, kleine drukknoppen) niet direct 

tot valpartijen leidt met alle gevolgen van dien. 

Informatie opgedaan bij de huisarts ondersteund dit 

punt, incidenten in deze categorie halen meestal de 

statistieken niet, de situaties met ambulance wel.  

 

Overzicht maatregelen/stand van zaken 

Sinds het opstellen van dit GVVP in februari 2016 staan een aantal concrete zaken in 2019 nog steeds open. 

Hierbij zijn een aantal voor fietsers (zeer) gevaarlijke situaties. Nummers verwijzen naar het GVVP. 

 

Nr 2. Midden geleider verlengde Holtummerweg (fietsroutenetwerk), oversteek N276 naar Overslagweg 

ontbreekt nog. In het rapport nogmaals vermeld onder nummer 13. 

Opmerking: een zelfde situatie zonder verdere waarschuwingsborden en met slechtere aansluiting vanaf het 

fietspad in zuidelijke richting doet  zich voor bij de oversteek van de N276 (nabij de spoorwegovergang) naar de 

Pissummerweg (notabene fietsstraat! , en deel van de zogenaamde snelfietsroute). N276 is een provinciale 

weg. In het rapport is dit knelpunt vermeld als FV24, alleen is de geplaatste foto vanaf de zuidkant.  

De fietsersbond heeft recent bij de provincie navraag gedaan op welke termijn deze aansluiting vanuit 

noordelijke richting gerealiseerd gaat worden. Dit punt is in behandeling. 
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Even wachten op de volgende trein als je min of meer veilig wil oversteken. 

 

Nr 5. Situatie voor fietsers bij de oversteek van de Houtstraat naar de winkels is zacht gezegd niet geweldig, 

geen opstelruimte op het fietspad voor links afslaand fietsverkeer (blokkeren van doorgaand fietsverkeer) en 

geen ruime midden geleider om veiliger over te steken. Situatie voor het verkeerslicht met scherpe/smalle 

bocht naar verkeerslicht (voorrang geven) voor het doorgaand fietsverkeer richting centrum is niet erg 

fietsvriendelijk (valpartijen). Toegang naar en van Lidl voor fietsers zou dichter bij het verkeerslicht gesitueerd 

moeten worden. Relatie met de Lisweg is verwarrend en mogelijk gevaarlijk. Fietsers worden terugkerend van 

de Lidl omgeleid naar een punt waar auto’s  mogelijk nog met vaart de bocht omkomen vanaf de Houtstraat 

(alle auto’s via Clarastraat?). In het rapport wordt dit punt FV4 ook behandeld, we denken echter dat deze 

situatie om een wat bredere benadering vraagt vandaar deze toelichting. Ook zonder grote verkeersingrepen 

lijkt het ons echter mogelijk om de situatie voor fietsers hier aanzienlijk te verbeteren. 

 

Nr. 14 Prinsenbaan-Waldfeuchterbaan. Ook hier geldt dat de genoemde midden geleider nog niet is 

aangebracht. Weliswaar 50 km zone, maar in de buurt van het kruispunt geen snelheid remmende maatregel, 

wel bij begin en einde van de zone (inclusief voor de fietser op het fietspad). In het tussenliggende stuk meer 

dan voldoende afstand om weer snelheid te maken, waartoe de weg ook uitnodigt. Recent is met de opening 

van Grieks restaurant Zorba een reclamebord langs de Prinsenbaan geplaatst, hierdoor is het zicht op en door 

het verkeer komend uit Koningsbosch beperkt. Maakt de situatie niet veiliger!! 

Zoals ook door Haskoning vermeld is even verderop bij het tankstation een andere vorm van niet 

fietsvriendelijk ontwerp zichtbaar. Wie moet er af geremd worden of stoppen? Over dit soort constructies bij 

gelijksoortige aansluitingen met 2-richtingen fietsverkeer later meer  

Dit is een met Europees geld gesubsidieerde fietsroute. Het geasfalteerde deel van deze route vanaf de 

Annendaalderweg vertoont locaal al weerkerende beschadigingen door worteldruk, die bij de ernaast gelegen 

weg niet optreedt. Les voor toekomstige voorzieningen, stabielere ondergrond en/of voldoende afschermen 

naar beneden. De toegepaste beheersvoertuigen vormen een belasting die ver uitgaat boven fietsverkeer en 

op termijn de kanten beschadigen, zeker waar de berm  verlaagd is. 

 

Hoofdstuk 3 Verkeersveiligheid 

 

Op de hier aangeleverde informatie is van de kant van de Fietsersbond verder geen commentaar. 

Streven is veilige voorzieningen zeker voor fietsers en voetgangers als kwetsbare groep. Naar ons idee moet dit 

niet tot betutteling leiden, maar tot duidelijke keuzes voor het fietsverkeer. Hierbij zou meer dan tot nu toe 

rekening gehouden moeten worden met de nieuwere fietsvarianten. Te denken valt aan trikes (maar ook 

scoot-mobiel), aanhangertjes, bakfietsen, e-bikes (zonder direct alles in te richten voor speed-pedelecs). 

 

     
 

Situatie bij de Peyerstraat bij de bioscoop is in de breedte een beetje aangepast maar geen garantie van vrije 

doorgang getuige rechter foto, duidelijke markering (weggehaald)/afscherming ontbreekt. 
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Verder is een fiets die niet of langzaam rijdt een dood stuk ijzer dat moeilijk onder controle te houden is, zeker 

voor jonge en oudere fietsers. Veiligheid of beleving hiervan kun je verhogen bij het ontwerpen, in de 

uitvoering, door vormgeving en de juiste prioriteitstelling.  

 

               
  Fiets              auto Aasterbergerweg     auto/landbouw/fiets Ophoven 

 

Oudere mensen zullen bij zo’n hoog fietspad altijd midden op het pad rijden, hoe goed het nieuwe wegdek op 

de fietspaden langs (in dit geval) de Maasbrachterweg en rotonde Zuiderpoort ook is. Deze zijn zo smal dat dit 

bij, niet te voorkomen, inhaalmanoeuvres schrikreacties geeft met te ver uitwijken tot gevolg ,wat kan leiden 

tot valpartijen naast het fietspad.  

Bij minder beheer van de weg wordt de wegbeheerder gestraft met reparaties, in het geval van een gevaarlijk 

fietspad de fietser. Niet voor niets komen bij oudere fietsers met grotere regelmaat eenzijdige ongelukken 

voor, dit soort situaties dragen hiertoe bij. 

 

Dat veiligheid ook gediend is door een juist gedrag op de weg van alle verkeersdeelnemers ondersteunen we,  

educatie zoals in het rapport vermeld kan daaraan bijdragen. Bij een confrontatie blijft botsingssnelheid echter 

de alles bepalende factor  

De Fietsersbond wil graag, gesteund door zijn leden met jarenlange en vaak intensieve fietservaring, op een 

constructieve manier bijdragen aan een veilige en aangename fietsomgeving en dito gedrag. Het geven van 

fietsles aan statushoudsters is van dit laatste een praktische uitwerking. 

 

Hoofdstuk 4 Autoverkeer c.q Fietsverkeer 

 

Hierbij hebben we geen bijzondere opmerkingen. Behoeftes van auto’s in de toekomst worden uitgediept en 

hiervoor hoeven we geen verdere pleitbezorger te zijn. Bij de ontwikkeling van de turborotondes is het van 

belang hierbij ook een vlotte en veilige afwikkeling van het fietsverkeer te betrekken. Fietspad richting Ohe en 

Laak voor de snelweg is door zijn vormgeving nu al een gevaarlijk knelpunt (Fietsers hebben de nek van een uil 

nodig en de autos versnellen hier al voor de toerit naar de snelweg) 

In het rapport worden wel fietsers en voetgangers behandeld, maar we willen hier opmerken dat de in de 

hoofdstuk 4 aangehaalde ontsluitingswegen voor auto’s ook een belangrijke rol spelen in het fietsverkeer en 

gedeeltelijke ook voorkomen in de provinciale plannen voor de snelfietsroutes (Venlo, Roermond, Echt-

Susteren, Sittard).  

De Fietsersbond spreekt in dit verband liever van doorfietsroutes, wat zich bij fietspaden concreet zou moeten 

vertalen in een paar voor de hand liggende punten: 
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Een goed wegdek zonder opstaande randen of goten. Hiervoor komt i.v.m. een lage rolweerstand alleen beton 

of goed gefundeerd asfalt in aanmerking (andere verhardingsmaterialen kosten minimaal 5 à 10 % meer 

energie tijdens voortbewegen en leiden tot dode vingers en pijnlijke polsen door trillingen en stoten).  

Ook de ontsluitingsroutes voor het fietsverkeer dienen bij voorkeur aan de kwaliteitseisen te voldoen. 

Argumenten van nuts bedrijven om bij elke bestaande (Waldfeuchterbaan) of toekomstige bebouwing 

(Nobelweg) het fietspad  als loopgraaf te gebruiken vragen om meer creatieve oplossingen of mogelijk een 

betere planning van hun kant. 

Op dit moment zijn grote delen van deze ontsluitingsroutes uitgevoerd in klinkers en tegels (in principe bij 

aanleg al ongeschikt, op termijn hinderlijk tot gevaarlijk door plassen en verzakkingen , vaak als overloop voor 

het regenwater van het overige gladde asfalt autodeel.  

   
Kerkstraat Koningsbosch    Brugweg Leo’s Cafe   Wfbaan 

 

Dit zijn geen voorzieningen die fietsgebruik stimuleren, laat staan over meer dan 5 km. Binnen de gemeente 

Echt-Susteren zijn recente reconstructies (voor 2019) van de fietspaden langs de Rijksweg (Susteren-Noord en 

Echt-Noord) uitgevoerd in betonklinkers in rood, dit voelt niet anders dan zwarte klinkers, overgangen, randen 

en goten blijven hard aankomen. Het  einde van deze aanpak is mogelijk in zicht.  

Recente mogelijkheden die zie zich aandienden om situaties te verbeteren werden (nog) niet benut.  

Onder opwaarderen van fietspaden, zoals in het rapport vermeld, wordt door de Fietsersbond iets anders 

verstaan: 

1. Een ook op termijn duurzame kwalitatief goede verharding, mede i.v.m. boomwortels en rijschade 

door (te) brede (gladheidsbestrijdings-) voertuigen is wenselijk. Inzet van voertuigen nader bezien? 

Uit contacten met de gemeente is naar voren gekomen dat de voorkeur voor beton of asfalt in nieuwe 

plannen wordt opgenomen (of dit wordt voorgesteld). De realisatie moet het bewijs leveren. 

Geen goten en andere randen bij het kruisen van zijwegen (vrijwel standaard). Onderstaande foto’s 

zijn gemaakt op een fietsroute in Echt, verder geen commentaar. 

 

   
 

2. Voorrang op de route of fietsvriendelijke verkeersregeling.  

Goed: kruising Roermondseweg- Rijksweg-Zwaluwstraat doorrijden indien ruimte, inclusief tijdige 

plaatsing detectielussen ook voor fietsers . Slecht: Kruising Rijksweg-Fahrenheitweg altijd stoppen bij de 

paal ook als er geen verkeer is, detectielus ligt bij de paal).   

Nb.: Moeders met kinderzitje aan het stuur en boodschappen in de fietstas dwingen om ergens langs de 

kant bij een knopje van rond 3 centimeter uit te komen is vergelijkbaar met het kaartgleufje op de 

autoroute in Frankrijk vinden. Alleen met de fiets val je om.  
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Mogelijk is op de kruising Zuiderpoort/Bovenste Eind Peyerstraat een detectielus aanwezig, maar het 

oplichtende cirkeltje rond de knop zal niet door iedereen herkend worden. Situaties met rechtsaf vrij voor 

fietsers, die op deze kruising bestond, is op alle aansluitingen opgeheven, terwijl dit vrijwel overal wel goed 

mogelijk is. Zeker als de verhoogde stoepranden met minimale straal verwijderd worden. De 

fietsopstelstrook in het Bovenste Eind is een goede manier om fietsers ruimte te geven 

 

    
 

Wij pleiten voor VRI’s die liefs op enige afstand al geactiveerd worden door detectielussen ondersteund 

door of indien niet anders mogelijk met alleen grote drukknoppen op minimale rijkafstand en voorzien van 

statusindicatie (liefs met aftel signalering) 

 

3. Rotondes met vrij liggend fietspad, die zo ingericht zijn dat er geen dubbele slalom uitgevoerd hoeft te 

worden om het fietspad te vervolgen en dat zicht/contact gehouden kan worden op het 

achteropkomend autoverkeer zonder dat het risico op een nek hernia bestaat (oprit A2). Zeker waar 

de verkeersintensiteit dit toelaat krijgen fietsers voorrang op de rotonde en is de uitvoering zodanig 

dat auto’s indien nodig afgeremd worden bij nadering van de oversteek. Rotondes binnen de 

gemeente Echt bieden veelal de mogelijkheid om het afbuigend fietsverkeer eerder in een vloeiende 

bocht in de gewenste richting te laten afbuigen. Hiermee worden veel misverstanden en ergernis bij 

de automobilisten voorkomen. Richting aangeven is in situaties waarin je een scherpe bocht moet 

gaan maken geen voor de hand liggende actie, afremmen en glad putdeksel ontwijken wel. 

   
 

 

De oudere reconstructies in de “oranje” straten  (Prins Hendrikstraat, ect.) straffen de fietser ook af, zelfs met 

het gevaar dat hij/zij door snijdende auto’s gevaarlijk afgestraft wordt als het comfort van het asfalt opgezocht 

wordt. De auto parkeervoorzieningen op en rond de markt in Echt rijden comfortabeler dan de omliggende 

wegen van de Markt. In Roosteren is de situatie in het centrum al niet beter ( foto’s Maasheuvel).  
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Gevoel van veiligheid ervaren door fietsers ontstaat door de auto beperkingen op te leggen in zijn 

bewegingsvrijheid/snelheid, niet andersom.  

Recent is in de doorgang Voltaweg/Lariksstraat voor autoverkeer verder aangepast door ook de lagere 

verkeersdrempel te verwijderen.  

Een verzoek om de gevaarlijke drempel(s) (zoals eerst ook toegepast in de Larikstraat) in de fietsroute in de 

Kempstraat bij het HH Kamp (zie foto met fietser) op zijn minst te vervangen door de meer vergevingsgezinde 

zoals ook bij de Lariksstraat gebeurd was werd afgewezen.  

Beide besluiten (waarschijnlijk) genomen onder invloed van de aanwonende. Bij beide besluiten blijft de fietser 

met een gevaarlijke situatie opgezadeld. Zie onderstaande foto’s. 

 

           
 

Het fietsverkeer blijft op dit punt (en de rest van deze schoolroute) geconfronteerd met voorzieningen die je bij 

voorkeur overslaat of achter je laat als je de keuze hebt voor de route rechtdoor zonder hindernissen. Het 

verdere verloop van Galvaniweg/Roermondseweg tot met de verkeerslichten is prima. 

De recente reconstructie van de Echterstraat (’t Hinge) bood de mogelijkheid om voor de fiets de situatie rond 

het fietspad te verbeteren, maar deze is niet benut. De trechter van het tegelfietspad met opstaande rand is 

gehandhaafd en de uitgevoerde werkzaamheden in het overige deel dragen niet speciaal bij aan een veiliger 

gevoel dan voorheen het geval was. De fietssuggestiestroken verderop geven aanleiding tot vreemd 

autogedrag. De automobilisten rijden voor het merendeel uiterst rechts over fietssuggestiestrook. 

Wat was mogelijk geweest? Geleider inkorten, hierdoor is ruimte voor een scherpere bocht mogelijk voor het 

inrijdend autoverkeer en automatisch een veiliger invoegmoment door het beperken van snelheid. De 

vrijgekomen ruimte gebruiken voor een ruimer fietspad (eventueel afgeschermd voor een deel) en dit tevens 

asfalteren, zodat de logische keuze voor een comfortabele en veilige optie snel gemaakt is. Het tegendeel is nu 

het geval. 

   
 

Fietsverkeer is niet zonder meer langzaam verkeer, en het zou meer recht doen aan (ook gezien de beleids- 

en toekomstige noodzakelijke duurzame plannen) als fietsverkeer als verkeersstroom onderkend wordt net 

zoals autoverkeer en dat hier net als bij autoverkeer gebruik gemaakt wordt van de beschikbare ontwerpeisen 

om tot goede voorzieningen voor fietsverkeer te komen. Waar dit niet direct duidelijk of mogelijk is kan gezond 

verstand, een beetje durf en ervaring als fietser uitkomst bieden. 

 

Hoofdstuk 5 Vrachtverkeer  

 

In de hoofdstukken vrachtverkeer en landbouwverkeer wordt geduid op mogelijke 

conflicten met fietsers. Het streven om vrachtverkeer zo veel mogelijk te weren uit 

de bebouwde kom wordt toegejuicht. Ontsluiting via de St. Janskamp is hier een 

goed voorbeeld van. Toezien op voldoende ruimte en overzicht bij afslaand 
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vrachtverkeer moet bij nieuwe ontwerpen en aanpassingen voorop staan. Bochten in de weg zoals hier bij de 

Wilhelminastraat worden noodgedwongen door langer vrachtverkeer afgesneden. Bij het overige autoverkeer 

hangt het van de welwillendheid van de bestuurders af of zij de ruimte voor de fietser willen respecteren. Van 

oudere verkeersdeelnemers hebben we signalen ontvangen dat de getoonde situatie reden is om hier niet 

meer te fietsen.  

 

Hoofdstuk 6 Landbouwverkeer 

 

De problemen in het buitengebied met steeds bredere landbouwvoertuigen worden onderkend. Veel 

bestaande wegen in het buitengebied zijn van goede kwaliteit en worden ook voor bestemmingsverkeer en 

recreatief fietsverkeer over langere afstand gebruikt. We zien hier niet direct een oplossing. Overal vrij liggende 

fietspaden aanleggen is geen optie, een goed beheer van de wegkanten zodat een uitwijkmanoeuvre niet 

meteen tot een val naast de weg of in een greppel leidt is een optie die de grootste risico’s wat afzwakt. Zie ook 

de voorgaande opmerking bij Veiligheid over het egaliseren van de wegkanten.  

Recreatief fietsen in het buitengebied kan ook over goede gravel/schelpenpaden, zie hiervoor Twente (links) en 

bij Kranenbroek (rechts). In het laatste geval zou de veel gebruikte kleihoudende gravel verbetering brengen.  

 

    
Minimale belasting van soms kwetsbare natuur, de recreatieve functie staat voorop. Genieten i.p.v. racen.  

 

Waar vrijliggende fietswegen/-paden aangelegd worden, mede met het oog op het aanwezige 

landbouwverkeer wordt voorbijgegaan aan het feit dat fietsverkeer ook afslaand verkeer kan zijn en behoefte 

heeft aan een ruime(re) radius om van richting te kunnen veranderen zonder daarbij over fietspad of te volgen 

weg te moeten uitwaaieren om deze actie te kunnen uitvoeren. De aanrijroutes van auto’s daar dicht in de 

buurt laten de auto’s alle ruimte om meer dan een veilige snelheid aan te houden in confrontatie met het 

kruisende fietsverkeer. 

 

      
Een radius kan er dus blijkbaar niet meer af (voorzieningen in het buitengebied, Broek en Bos). 
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Ook in de recente discussie rond de nieuw aangelegde fietsweg langs de Heerdweg heeft men het (ook na 

aandringen van de FB) niet nodig gevonden om noodzakelijke aansluitingen en bochten op een fietsvriendelijke 

manier vorm te geven.  

Radiussen zijn wel aangebracht in de richting waar fietsers niet meer mogen komen in de nieuwe situatie!!.  

  
 

De toegang tot het fietspad is zelfs vernauwd in plaats van de beschikbare ruimte te gebruiken om conflicten in 

de bocht te vermijden door de toegang in lijn te brengen met het te vervolgen fietspad. Van afremmen van het 

kruisende autoverkeer is hier geen sprake. Het ontwerp is zodanig dat zowel in relatie tot het autoverkeer als in 

relatie tot het overige fietsverkeer de fietsers altijd zelf de schuldigen zijn als er incidenten plaatsvinden. 

Murphy’s law zegt dat als iets mogelijk is dit ook gebeurt. Afwachten dus. 

Verkeersdrempels  afgestemd op de gewenste snelheid zijn zeer effectief, evenals scherpe bochten in de weg. 

Die laatste oplossing leidt bij fietsers echter tot instabiel rijgedrag en bijgevolg valpartijen en/of onderlinge 

botsingen. Waar mogelijk dient dit dus vermeden te worden in plaats van toegepast om zogenaamd veiligheid 

te creëren. 

                        
Susterderweg fietsonvriendelijk     Alternatief voor verkeersremmer (foto Waldfeuchterbaan) 

 

Wegversmallingen met borden geregeld en omleiding van de fietsers geeft frustraties bij de fietsers en 

uitwijkgedrag. Met 2 fietsers deze vernauwingen passeren is onmogelijk, c.q. gevaarlijk. Bij grotere auto 

intensiteit op smallere wegen worden de fietsstroken geblokkeerd door zich opstellende auto’s die de 

tegenliggers voorrang moeten geven, soms zo bot uitwijkend dat achterop komende fietsers in gevaar gebracht 

worden. De Fietsersbond heeft een voorstel ingediend, dat naar ons idee een veiliger oplossing biedt. 
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In de Merelstraat (St. Joost) is iets toegepast wat op deze alternatieve oplossing lijkt. Echter ook hier levert de 

uitvoering risico’s op voor de fietsers (breedte van de doorgang te klein en opstaande randen langs de te 

smalle suggestiestrook). De aanwezige ruimte moet wel op een verantwoorde manier verdeeld worden.  

In de Hoogstraat Slek is het gedeelte voor de fietsers ook te smal om met afwijkende vervoermiddelen of naast 

elkaar (fietsroute!) te rijden. De Gebroekerstraat heeft eveneens een aantal verkeersremmers.  

 

      
 

Bij onvoldoende verkeersintensiteit wordt de sportieve automobilist alleen maar uitgedaagd om hier zijn of 

haar eigen invulling aan te geven, zie het rijspoor. De fietsers worden hier als schuurmiddel gebruikt om het 

autoverkeer af te remmen.  

De getoonde fietsaansluiting van de Mulderstraat op de Gebroekerstraat is een drukke school en netwerkroute 

voor 2 richtingen. Plateau en verruiming van de fietsdoorsteek dringend gewenst om conflicten te 

vermijden. Recent is op verzoek van de FB een van de palen in de getoonde doorsteek verwijderd. 

 

In plaats van gelijkwaardige behandeling van alle verkeersoorten binnen de 30 km zone, wordt de fietser 

gedwongen om voorrang te geven aan het autoverkeer i.p.v. een zodanige inrichting dat voor de fietser 

voorrang afgedwongen wordt indien nodig of oversteek op een veilige en soepele manier geregeld wordt. 

 

   
Zwaluwstraat/Merelstraat , wie of wat wordt hier gefaciliteerd in deze zee van asfalt?  

 

Voor fietsers en fietsvoorzieningen worden andere “oplossingen” bedacht, zoals ook al eerder met foto’s 

geïllustreerd. 

 

  
 

Doorderweg/Gebroekerstraat (kleine rotonde?, meer verhoging?). Fietsers richting Gebroekerstraat worden 

blijkbaar geacht een extra rondje te maken volgens de ontwerpers. De meer assertieve fietsers gaan rechtdoor 

voor Gebroekerstraat en ook voor fietspad ter linkerzijde. Zoals voorzien was door de FB vormen de 

uitstulpingen in het Bovenste Eind meer een bedreiging voor de aanwezige fietsers dan dat de auto’s zich 
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hierdoor laten afremmen getuige de recente aanpassing om het rijgat te markeren. De fietser wordt hier 

ongewild schuurmiddel. 

 

Dat een goede en soepele oversteek wel mogelijk is, zien we de aansluiting van het tweezijdige fietspad langs 

de Schrevenhof weg met de Bosweg (binnen de bebouwde kom van St. Joost).  

 
 

Binnen de gemeente Echt-Susteren heeft dit echter geen navolging gevonden  

 

De meeste tweezijdige fietspaden bij 50 en 60 km wegen hebben een aansluiting die absoluut niet tegemoet 

komt aan een soepele en veilige oversteek.  

Als extreem voorbeeld de ook in het rapport vermelde aansluiting. Wel markering maar geen duidelijke 

verhoging in de Waltfeuchterbaan waar het juist nodig is. Let ook op de rijsporen op de tweede foto die laten 

zien hoe zien hoe de overwegende rijrichting van de fietsers is. Gebruikerswensen op een veilige manier 

faciliteren zou het uitgangspunt moeten zijn, dit zien we wel bij autoverkeer gebeuren. 

 

   
 

Hoofdstuk 7  Fietsers en Voetgangers 

 

In het rapport worden een aantal kritische/onveilige punten voor het fietsverkeer terecht aan de orde gesteld. 

We kunnen ons zonder voorbehoud achter deze punten opstellen inclusief het advies.  

Het punt FV16 is intussen in deze vorm opgelost. Het aangelegde vrij liggende tweezijdige fietspad langs de 

Nobelweg vraagt her en der wel nog om wat aanpassingen die de verbinding met de aan de overkant liggende 

bedrijven en wegen mogelijk maken. Een belangrijk manco bij het Meditta Medisch Centrum is na een eerdere 

aanpassing voor de bushalte nu ook aangepast voor fietsers in verschillende vormen. Ontwerpen vanuit de 

fietser had hier mogelijk een hoop extra kosten bespaard. 

 

Par 7.1 Snelfietsverbinding Sittard –Roermond- Venlo 
De regio Midden Limburg streeft naar de realisatie van de Snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo (zie 
afbeelding 29). Deze snelfietsroute is dan ook een  onderdeel van het bestuurlijk vastgestelde 
Stimuleringsplan Fietsen Midden-Limburg uit mei 2011. Van het deel in Midden-Limburg is sinds 2011 al 
meer dan 75% gerealiseerd, onder andere door vernieuwing en opwaardering van bestaande 
fietspaden. De verdere realisatie van de snelfietsroute in Midden-Limburg heeft in de periode 2017-2025 
de voornaamste prioriteit in de gemeenten Roermond, Maasgouw en Echt-Susteren. 

 

Als regelmatige gebruiker van het traject Roermond – Sittard/Geleen v.v. kan ik die genoemde voortgang van 

75% en opwaardering niet onderschrijven gezien het eerder geleverde commentaar op de uitvoering van 
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diverse punten. Over de huidige ervaringen met de “snel”fietsroutes is overleg geweest met andere woon-

werkfietsverkeerders (utilitaire fietsers) uit Roermond en Echt, deze ondersteunen de kritische opstelling.  

 

 

 

Conclusie 

 

Misschien heeft dit commentaar een wat negatieve teneur voor betrokkenen die bij de besluitvorming, 

planning en uitvoering van dit soort plannen betrokken zijn (geweest). De bedoeling is positief en wil een stuk 

van de ervaring overbrengen van betrokken fietsers. In die zin willen we graag samen verder om te kijken hoe 

we, zeker in de gemeente Echt-Susteren, kunnen bijdragen aan een goed fietsklimaat in al zijn aspecten. Voor 

de Fietsersbond Midden-Limburg zijn de 3 genoemde punten uit de enquête leidend voor de activiteiten. 

Nogmaals opgesomd: 

1. Comfortabele fietsroutes 78% 

2. Verkeersregelingen (bijv. stop-/verkeerslichten en fietspaden) 70% 

3. Autoluwe fietsroutes 62% 

 

Binnen het GVVP zou een inventarisatie uitgevoerd kunnen worden naar de punten die de fietsbeleving 

negatief beïnvloeden. In deze notitie zijn verschillende zaken aangedragen die hierin opgenomen zouden 

kunnen worden.  

De gemeente Echt-Susteren zal sinds het eerste rapport uit 2016 ook zelf een aantal nieuwe punten onderkend 

hebben. De harde cijfers over ongevallen zullen bij de gemeente bekend zijn. Op basis van deze input is het 

misschien mogelijk gezamenlijk een toekomst gerichte behandeling en planning op te zetten.  

Na afstemming op verschillende niveaus zou hier budget en een tijdsplan aan toegekend kunnen worden en tot 

uitvoering overgegaan. 

 

Graag  wordt ik op de hoogte gehouden van de verdere behandeling. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter van Troost (wn. secretaris Fietsersbond Midden-Limburg) 

Contactpersoon gemeente Echt-Susteren en Maasgouw 

Tel. 06 51118269 

E-mail: echtsusteren@fietsersbond.nl 


