Fietsinfrastructuur
Verschillen tussen CROW-richtlijnen,
het Haagse Handboek Openbare Ruimte
en de praktijk

Snel, veilig en comfortabel fietsen is wat iedere fietser graag wil. Daar
hoort een infrastructuur bij die dat mogelijk maakt.
CROW — kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en
openbare ruimte — heeft daartoe door onderzoeken ondersteunde
richtlijnen opgesteld.
De gemeente Den Haag maakt gebruik van het Handboek Openbare
Ruimte (HOR) dat deels een aanvulling is op en een concretisering van de
CROW-richtlijnen en andere richtlijnen. In het handboek staat een aantal
technische eisen op verkeersgebied.
Deze informatieve brochure wil een antwoord geven op de volgende
vragen: Wat zijn de verschillen tussen de voorschriften van het HOR en de
CROW-richtlijnen? In hoeverre worden de voorschriften en richtlijnen in
de praktijk toegepast? En wat vindt de Fietsersbond daarvan?

afdeling Haagse regio
8 oktober 2017
haagseregio.fietsersbond.nl
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0. Inleiding
CROW: DE FIETSER ALS MAAT VOOR HET ONTWERP
Richtlijnen voor het ontwerpen van fietsvoorzieningen heeft CROW samengevat in de
Ontwerpwijzer fietsverkeer.1
Om tot een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur te komen dient de ontwerper onderstaande
kenmerken als uitgangspunt te nemen.

pp. 28-29

HOR: CROW, MET UITZONDERINGEN
Handboek openbare ruimte, Deel 3: technsiche eisen voor de inrichting van de openbare ruimte,
§4.1: “De inrichting moet duurzaam veilig (CROW-publicatie 256) zijn, geschikt voor het bedoelde
gebruik en voldoen aan de geldende regelgeving.” §4.3: “Voldaan dient te worden aan het gestelde
in [o.a. de] meest recente versies van de CROW-publicaties....”
“De richtlijnen van het CROW zijn landelijke richtlijnen met betrekking tot verkeer. Het Haagse
Handboek Openbare Ruimte heeft betrekking op de integrale kwaliteit van de openbare ruimte.
Bovendien is dit handboek specifiek bedoeld voor de Haagse situatie en is deels een aanvulling op
en een concretisering van de landelijke richtlijnen.”2
In de bijlagen van het HOR staan nader uitgewerkte ontwerpeisen voor het fietsverkeer.

1

Tekeningen en paginaverwijzingen in deze brochure verwijzen naar de 2006-editie van de Ontwerpwijzer. In juni
2016 is een nieuwe editie verschenen. Deze brochure is bijgewerkt om te voldoen aan de nieuwe editie.

2

Citaat uit de beantwoording van schriftelijke raadsvragen, RIS283320, 7 juli 2015
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DE PRAKTIJK: RICHTLIJNEN VAAK NIET GEVOLGD
Fietsvoorzieningen worden vaak niet volgens de CROW-richtlijnen en ook niet naar de HORvoorschriften en -wensmaten gerealiseerd. Fietsstroken en fietspaden worden vaak ondermaats
aangelegd, ook als er voldoende ruimte is in het straatprofiel. Daarnaast worden CROW-richtlijnen
vaak onjuist toegepast.

DE FIETSERSBOND: VOLG LIEVER DE CROW-RICHTLIJNEN
Het resultaat is dat veel fietsvoorzieningen voor fietsers eerder een last dan een lust zijn. In de
volgende hoofdstukken worden de verschillen tussen de CROW-richtlijnen, het HOR en de praktijk
geschetst.
De Fietsersbond wil dat de gemeente de CROW-richtlijnen volgt. De afwijkingen en uitzonderingen
die in het HOR zijn opgenomen en het niet volgen van de richtlijnen leiden niet tot betere
fietsinfrastructuur.
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1. Breedte fietspad
CROW
Voorbeeld: Maatvoering vrijliggend fietspad

p. 173

Samenvatting van aanbevolen maatvoering (in meters) afgestemd op de gebruiksintensiteit
(in fietsen per uur) in de spits. Deze waardes zijn afkomstig uit de 2016-editie van de
Ontwerpwijzer fietsverkeer.
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HOR
Hier wijkt het HOR flink af van de CROW-richtlijnen. Het HOR geeft wensmaten aan die niet
afgestemd zijn op de gebruiksintensiteiten of op de aanwezigheid van bromfietsers. De wensmaten
komen bij benadering overeen met de CROW-richtlijnen voor een fietspad met een
spitsuurintensiteit van 150 tot 300 fietsen per uur.
vrijliggend eenrichtingsfiets- of bromfietspad

2,40 m

vrijliggend tweerichtingenfiets- of bromfietspad

3,50 m

3
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Op een bromfietspad rijden bromfietsen (helmplicht, gele kentekenplaat), snorfietsen (blauwe kentekenplaat) en
fietsen. Op een fietspad rijden alleen snorfietsen en fietsen.

vrijliggend tweerichtingenfiets- of bromfietspad (interlokaal)

4,00 m

DE PRAKTIJK
Veel fietspaden zijn te smal. Op de Prinsegracht is de gemeten spitsuurintensiteit boven de 750 fts/h
waardoor de effectieve breedte van het fietspad minstens 3,50 m dient te zijn. In de praktijk is de
effectieve breedte (na aftrek van obstakelvrees) ongeveer één meter.
Voor nieuwe vrijliggende eenrichtingsfietspaden hanteert de gemeente de maat 2,10 m en niet de
HOR-wensmaat van 2,40 m.
Tweerichtingenfietspaden worden vaker naar de HOR-wensmaten uitgevoerd.

1,80 m - eenrichtingsfietspad op
hoofdfietsroute Valkenboslaan

2,10 m - nieuw aangelegd
eenrichtingsbromfietspad
hoofdfietsroute Segbroeklaan

2,00 m - eenrichtingsfietspad op
hoofdfietsroute Prinsegracht

2,10 m - nieuw aangelegd
eenrichtingsfietspad
Mercuriusweg

2,10 m - nieuw aangelegd
eenrichtingsbromfietspad
Fahrenheitstraat

2,10 m - eenrichtingsfietspad
Prins Clauslaan

2,10 m - nieuw aangelegd
eenrichtingsfietspad Donau

DE FIETSERSBOND
Volgens de gemeente wordt van de wensmaten afgeweken omdat er in het straatprofiel onvoldoende
ruimte beschikbaar is. Hiermee wordt bedoeld dat er onvoldoende ruimte overblijft nádat ruimte is
toegewezen aan rijstroken, parkeerstroken en groenstroken die de gemeente belangrijker vindt dan
ruime fietspaden. Neem als voorbeeld de Segbroeklaan. Binnen een profiel van tientallen meters
breed legt de gemeente een bromfietspad van slechts 2,10 m breed aan, terwijl het volgens de
CROW-richtlijnen voor de gemeten gebruiksintensiteit minstens 3,00 m breed moet zijn en volgens
het Handboek Openbare Ruimte minstens 2,40 m breed.
Volg de CROW-richtlijnen.
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2. Tweerichtingenfietspad
CROW

p. 120

HOR
Geen aanvullende voorschriften, dus hier gelden de CROW-richtlijnen.
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DE PRAKTIJK
In Den Haag liggen niet zo veel tweerichtingenfietspaden. De meeste zijn voldoende breed en
hebben de juiste asmarkering. De kantafwerking schiet soms tekort en de bochten zijn soms te
scherp.

Mient

Laakweg

DE FIETSERSBOND
De Fietsersbond staat positief tegenover tweerichtingsfietspaden onder de voorwaarden die in de
Ontwerpwijzer fietsverkeer staan aangegeven. Tegenover de nadelen staan voordelen. Aan de juiste
kant van de weg aangelegd kan een tweerichtingsfietspad het aantal oversteekbewegingen
verminderen. Het inhalen is comfortabeler en spookfietsers zijn er niet.
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3. Conflictpunten van vrijliggende fietspaden bij
geregelde kruispunten
Veel hoofdwegen en wijkontsluitingswegen worden voorzien van vrijliggende fietspaden.
Waar twee wegen met vrijliggende fietspaden elkaar kruisen ontstaan op de straathoeken
conflictpunten van vrijliggende fietspaden. Deze conflictpunten vallen in Den Haag bijna
altijd buiten de verkeerslichtenregelingen. Dat betekent dat de inrit voor overstekende
fietsers van links voor het verkeerslicht voor fietsers rechtdoor ligt. Hoe zit het met de
voorrang op deze conflictpunten van vrijliggende fietspaden en hoe gaat het met de
doorstroming van fietsverkeer over deze kruispunten?

CROW
Voorrang
CROW geeft geen richtlijnen voor het regelen van voorrang op conflictpunten van vrijliggende
fietspaden. Er gelden wel wettelijke bepalingen. In afwezigheid van voorrangstekens gelden de
regels voor gelijkwaardige kruisingen: voorrang voor verkeer van rechts. De fietser moet dus voor
hij de rijbaan oversteekt voorrang krijgen van fietsers van links en daarna voorrang verlenen aan
fietsers van rechts. Als het fietspad waarop hij fietst bij een voorrangsweg hoort dan gelden de
regels voor een kruising met een voorrangsweg: voorrang voor verkeer op de voorrangsweg.

Doorstroming
Het is verboden stil te staan op een conflictpunt, dus in theorie kunnen fietsers altijd over een
conflictpunt heen fietsen, ook al moeten andere fietsers op een verkeerslicht wachten. Als er geen
ruimte is na het conflictpunt (dwz, tussen de rijbaan en het conflictpunt) moeten fietsers vóór het
conflictpunt stoppen om het conflictpunt vrij te houden.
De 2006-editie van de Ontwerpwijzer fietsverkeer gaf een voorbeeld van een opstelvak voor fietsers
voor een conflictpunt. Het oogmerk van het aanbrengen van zo'n opstelvak is te voorkomen dat
fietsers die kunnen doorrijden worden gehinderd op het conflictpunt door stilstaande fietsers die
voor rood licht staan. Stilstaande fietsers mogen fietsers van links niet hinderen en daarom heeft het
opstelvak een voorsorteermarkering (zeg maar stopstreep) voor de inrit van de fietsoversteekplaats.
Stilstaande fietsers mogen fietsers die rechts willen afslaan ook niet hinderen en daarom heeft het
opstelvak ook een lengtemarkering.

p. 259
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HOR
Voorrang
Op regionale hoofdwegen dient de voorrang van vrijliggende bromfietspaden onderling door middel
van voorrangstekens (bebording en haaientanden) geregeld te zijn (§4.4.1, p. 47). Op vrijliggende
fietspaden langs stedelijke hoofdwegen en langs minder belangrijke wegen wordt de voorrang niet
expliciet geregeld (§4.4.2, p. 48).

Doorstroming
Voor overstekend fietsverkeer wordt een opstelruimte van 2,25 m lang en 3,0 m tot 4,0 m breed
gewenst tussen rijbaan en (brom)fietspad.4 In deze ruimte zou een fietser, na het oversteken van de
rijbaan, kunnen wachten op voorrangsgerechtigd fietsverkeer van rechts.

DE PRAKTIJK
Voorrang
In de Haagse praktijk wordt voorrang zelden aangegeven met voorrangstekens, ook niet op
vrijliggende bromfietspaden langs regionale hoofdwegen en ook niet op kruisingen met
voorrangswegen. Het is daarom voor veel fietsers onduidelijk wie voorrangsgerechtigd is.

Doorstroming
Wanneer de afstand tussen de rijbaan en het vrijliggende fietspad klein is, moeten overstekende
fietsers op de rijbaan wachten op fietsverkeer van rechts.
Ook al mag het niet staan veel opgestelde fietsers stil op het conflictpunt. Terwijl deze fietsers op
groen staan te wachten staan ze fietsers van links in de weg.
Er wordt soms een kruis op het conflictpunt aangebracht om fietsers eraan te herinneren dat het
conflictpunt vrij dient te worden gehouden. Uit onderzoek blijkt dat zo’n kruis ervoor zorgt dat veel
meer fietsers het conflictpunt vrijhouden.

Laakweg / Rijswijkseweg - kruis op kruisingsvlak

Soms wordt een opstelvak aangebracht om te voorkomen dat stilstaande fietsers rechts afslaande
fietsers in de weg staat.

4

In het HOR wordt de minimumbreedte bepaald door de maat “ruimte voor fietsverkeer: breedte opstelgelegenheid
tussen rijbanen en/of achterliggend fietspad”, bijvoorbeeld §4.4.3.4. De minimumlengte wordt bepaald door de
maat “ruimte voor voetgangers: opstelruimte tussen rijbaan en fietspad”, bijvoorbeeld §4.4.3.5.
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Vanaf 2016 loopt een proef waarbij op een tiental kruispunten op voorrangswegen (1) de
voorrangsgerechtigdheid van fietsers op de voorrangsweg na het oversteken van de rijbaan wordt
benadrukt met haaientanden (zie foto); (2) het recht van fietsers om na het oversteken van de rijbaan
over het conflictpunt heen te kunnen fietsen zonder gehinderd te worden door fietsers die op een
verkeerslicht moeten wachten wordt benadrukt met een kruis op de kruisingsvlak van het
conflictpunt. Waar haaientanden worden aangebracht wordt er echter geen kruis aangebracht.

Goed voorbeeld: voorrang op een conflictpunt geregeld met
haaientanden

DE FIETSERSBOND
De Fietsersbond wil dat de werkwijze uit de proef in beleid worden omgezet en in het HOR
opgenomen.
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4. Fietsoversteek naast zebrapad
CROW
CROW-publicatie 207 stelt (p. 22): “Een combinatie van zebramarkering en fietsoversteek uit de
voorrang wordt niet toegepast omdat dit misleidend is.”

HOR
Geen aanvullende voorschriften, dus hier gelden de CROW-richtlijnen.

DE PRAKTIJK

Naast zebra voorzijde HS: fietsers uit de voorrang

Naast zebra achterzijde HS: fietsers uit de voorrang

Naast zebra voorzijde CS: fietsers in de voorrang

De CROW-richtlijnen worden in Den Haag niet gevolgd. De fietsoversteekplaats voor het Centraal
Station is een zeldzame uitzondering: naast het zebrapad zijn fietsers in de voorrang. (Maar de
fietsoversteekplaats is helaas verder niet aangelegd volgens de CROW-richtlijnen.)

DE FIETSERSBOND
Volg de CROW-richtlijnen.
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5. Kantopsluitingen en obstakels langs fietspad
CROW

p. 324

p. 48

De op een fietspad rijdende fietser moet afstand houden tot de kantopsluitingen en obstakels langs
het fietspad. Deze afstand wordt obstakelvrees genoemd. Wegens obstakelvrees is de effectieve
breedte van een fietspad soms minder dan de breedte van de verharding.
De obstakelvrees voor een vergevingsgezinde kantopsluiting zoals fietspadband (ook
rijwielpadband, geleideband of schuine opsluitband genoemd; zie de CROW-tekening C hierboven)
is klein. Voor een niet-vergevingsgezinde kantopsluiting zoals hoge verticale trottoirband is de
obstakelvrees 50 cm.
Het toepassen van niet-vergevingsgezinde kantopsluitingen vermindert niet alleen de effectieve
breedte maar ook de veiligheid van het fietspad. CROW beveelt daarom het toepassen van
vergevingsgezinde kantopsluitingen aan.
De obstakelvrees voor lichtmasten, paaltjes, e.d., langs het fietspad is 70 cm en voor een gesloten
wand 100 cm.5

5
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Zie de tekening. De maximale breedte van een fietser is 75 cm. De helft daarvan — 37,5 cm — wordt opgeteld bij
de afstand die de fietser moet houden tot het obstakel — 32,5 cm voor een paal of 62,5 cm voor een gesloten wand.
Totaal respectievelijk 70 cm of 100 cm.

HOR
De afstand tussen de binnenkant van de kantopsluiting en de binnenkant van obstakels langs het
fietspad moet volgens het HOR “nooit minder dan 50 cm” zijn.

blad RMA03

blad RTR 08

Elders in de tekst staat echter “obstakelvrije ruimte naast fiets-/bromfietspad: 0,60 m”
(bijvoorbeeld, §4.4.1.1, p. 47).
Volgens het HOR moet kwartronde gazonband worden gebruikt als kantopsluiting.

DE PRAKTIJK
Vaak staan obstakels pal naast of op het fietspad of -strook.

Prinsegracht - lichtmast op
fietsstrook

Mient - paaltjes naast fietpad

Verticale trottoirband en lichtmasten
naast fietspad

Tot enkele jaren geleden werd verticale trottoirband aangelegd tussen fietspad en trottoir.

Westduinpark - hekpalen op fietspad

Nieboerweg - hoge verticale trottoirband
langs fietspad

Valkenboslaan - verticale
opsluitband
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De laatste jaren wordt vaak kwartronde gazonband gebruikt met een hoogteverschil van ongeveer
5 cm.

Groothertoginnelaan gazonband

Buitenom - gazonband,
niveauverschil 5,5 cm

Fahrenheitstraat bij kruising Sportlaan lelijke overgang van 10 cm brede opsluitband
tot 20 cm brede trottoirband

Voor 2016 werd fietspadband in een paar Haagse straten toegepast, zoals op de Laan van
Hoornwijk. Op de Rijswijkseweg en in de smalle delen van de Javastraat en Laan van Meerdervoort
is onlangs zeer fietsvriendelijke 20 cm brede fietspadband toegepast tussen trottoir en fietspad. Het
gebruik van 20 cm brede opsluitband zorgt ook voor een mooiere overgang tot 20 cm brede
trottoirband. Momenteel wordt op de Zuiderparklaan 12 cm brede fietspadband aangelegd.

Laan van Hoornwijck - 12 cm fietspadband

Javastraat - 20 cm fietspadband

Andere steden maken vaker gebruik van fietspadband. Anders dan met gazonband is het met
fietspadband mogelijk om trottoirkolken in de kantopsluiting te integreren.

Tilburg
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Amsterdam

Papsouwselaan, Delft

DE FIETSERSBOND
Kantopsluitingen (“randjes”) vormen een gevaar voor fietsers en in het bijzonder oudere fietsers.
Door verschillende oorzaken (inhalen, achterom kijken, ...) kan een fietser de kantopsluiting raken.
Dit is na “vallen door gladheid” de belangrijkste oorzaak bij enkelvoudige fietsongevallen. Jaarlijks
belanden er 45.000 fietsers op de Spoedeisende Hulp na een eenzijdig ongeval. Op basis van
onderzoek valt in te schatten dat 14% daarvan — dus meer dan 6.000 gevallen per jaar — het
gevolg zijn van het raken van een opsluitband.6
De afscheiding tussen fietspad en trottoir dient daarom altijd vergevingsgezind te zijn: óf vlak óf
schuin.
Een vlakke afscheiding kan worden gerealiseerd met een kleurverschil tussen fietspad en voetpad of
met witte ribbelmarkering.
Als een niveauverschil tussen trottoir en fietspad wenselijk is,7 volg dan de CROW-richtlijn8 en
gebruik fietspadband (zie CROW-tekening C hierboven). Fietspadband heeft een schuine
bovenkant, is overrijdbaar en daarom vergevingsgezind.
In tegenstelling tot fietspadband heeft gazonband — net als verticale trottoirband — een zijkant
waar een voorwiel vanaf ketst onder een kleine hoek. Gazonband en verticale trottoirband raden wij
dus ten sterkste af.
Fietspadband vermindert de effectieve breedte nauwelijks. Als op een fietspad verticale trottoirband
of gazonband wordt vervangen door fietspadband wordt het fietspad niet alleen veiliger maar ook
(effectief) breder.
Ook wat de afstand tot obstakels langs het fietspad betreft: volg de CROW-richtlijnen.

6

Rijkswaterstaat, “De rol van infrastructuur bij enkelvoudige fietsongevallen”, december 2008

7

Volgens het “Vervolgonderzoek verkeersveiligheid van trottoirbanden” (Rijswaterstaat, 31 maart 2017) zorgt een
hoogteverschil voor veel minder gebruik door fietsers van het voetpad en veel minder gebruik door voetgangers van
het fietspad.

8

CROW, Ontwerpwijzer fietsverkeer, publicatie 230, 2006, pp. 323-324.
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6. Markering van fietsoversteek
CROW
“Blokmarkering wordt toegepast bij fietsoversteken die in de voorrang liggen; uiteraard in
combinatie met haaientanden waarmee de voorrang officieel geregeld wordt. Ligt een fietsoversteek
niet in de voorrang dan wordt bij voorkeur geen markering toegepast en bij uitzondering
kanalisatiestrepen.”9

p. 244

p. 245

Fietsoversteek uit de voorrang volgens de richtlijnen

HOR
Het HOR geeft voorbeelden van fietsoversteken met zowel voorrang als geen voorrang voor
fietsers. In beide gevallen wordt blokmarkering voorgeschreven. Hier wijkt het HOR op een
belangrijk punt af van de CROW-richtlijnen.

9

16

Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen, CROW-publicatie 207.

DE PRAKTIJK
Fietsoversteken worden soms netjes volgens de CROW-richtlijnen aangelegd, zoals op het
kruispunt Segbroeklaan / Fahrenheitstraat.

Segbroeklaan / Fahrenheitstraat fietsoversteek in de voorrang, uitgevoerd in

Fahrenheitstraat / Segbroeklaan fietsoversteek uit de voorrang, uitgevoerd in

rood asfalt met blokmarkering

zwart asfalt met kanalisatiestrepen

Maar vaker worden ze volgens het HOR aangelegd, met blokmarkering op een oversteek uit de
voorrang.

Laan van Meerdervoort / Carnegielaan - fietsoversteek uit de
voorrang — de blokmarkering suggereert per abuis voorrang voor
fietsers, wat tot aanrijdingen kan leiden

DE FIETSERSBOND
Het HOR wijkt af van de CROW-richtlijnen. Het gebruik van blokmarkering op een fietsoversteek
uit de voorrang vermindert de duidelijkheid van de voorrangssituatie. Volg liever de CROWrichtlijnen. Andere gemeenten doen dat wel.
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7. Overgang in verharding fietspad naar fietsoversteek
CROW
“Ter plaatse van kruispunten is het gebruikelijk dat de verharding van de voorrangsweg wordt
doorgezet en de verharding van de zijweg wordt onderbroken. In situaties waar een kruisende
hoofdfietsroute voorrangsgerechtigd is, dient echter het wegdek van... de hoofdfietsroute... over het
kruispunt te worden voortgezet....” (p. 305)

HOR
De verharding van de fietsroute wordt onderbroken met klinkers ongeacht of de oversteek in of uit
de voorrang is. De oversteek in de voorrang wordt in rood asfalt uitgevoerd, de oversteek uit de
voorrang in zwart asfalt.

blad RFI 05

DE PRAKTIJK
Soms wordt de CROW-voorschrijften toegepast en soms niet.

Volgens de CROW-richtlijnen - wegdek voortgezet

DE FIETSERSBOND
Volg de CROW-richtlijnen.
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Volgens het HOR - wegdek onderbroken met klinkers

8. Fietsstraat
CROW
CROW heeft haar aanbevelingen aangepast aan de hand van nieuw onderzoek.

“Het is van groot belang dat de langsvoorzieningen voldoende breed zijn, zodat de effectieve
rijbaanbreedte niet aangetast wordt door geparkeerde voertuigen. Denk ook aan het gevaar van
openslaande portieren. De aanbevolen breedte voor een parkeervak is 2,2 tot 2,5 meter.”10
10 Goudappel Coffeng en CROW-Fietsberaad, “Discussienotitie fietsstraten binnen de kom”, versie 2.1, november
2016, p. 17.
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HOR
Geen aanvullende voorschriften, dus hier gelden de CROW-richtlijnen.

DE PRAKTIJK
De weinige fietsstraten die in Den Haag zijn aangelegd voldoen lang niet aan de CROW-richtlijnen.
Op de

Trekweg - 4,0 m brede rijbaan met aan beide
kanten smalle parkeerhavens (effectieve breedte:
3,0 m)
Conradkade - 3,4 meter brede rijbaan met aan beide kanten smalle
parkeerhavens (effectieve breedte: 2,4 m); asfaltverharding slechts
1,8 meter breed ligt niet in het midden; intensiteit van het
autoverkeer is wegens de ontsluitingsfunctie van de weg hoog

Op de Suezkade is in 2017 een fietsstraat aangelegd in het kader van het sterfietsproject Binnenstad
- Scheveningen-Haven. Het profiel is vergelijkbaar met de Trekweg (effectieve breedte: 3,0 m)
maar de gemeente heeft middenmarkering aangebracht.

DE FIETSERSBOND
Volg de CROW-richtlijnen.
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9. Fietsstrook
CROW
De aanleg van fietsstroken wordt alleen aanbevolen als wordt voldaan aan de breedte-eis: minimaal
1,70 m; wenselijk 2,00 m; maximaal 2,25 m (exclusief markering). Een tweede belangrijke
voorwaarde betreft de omgeving van de weg. Aanbevolen wordt fietsstroken niet toe te passen in
combinatie met parkeerhavens. Openslaande portieren vormen namelijk een bron van onveiligheid.
Als parkeren toch noodzakelijk is, wordt een 0,50 m brede schrikstrook aanbevolen. In dat geval
zou de ontwerper echter ook moeten nagaan of niet beter kan worden gekozen voor een fietspad.

HOR
Fietsstroken mogen op wijkontsluitingswegen maar niet op hoofdwegen. Het HOR geeft een
minimumbreedte aan van 1,75 m. In het HOR wordt geen schrikstrook vereist maar in de nieuwere
Kadernota straten, wegen en lanen (RIS280303) staat wel dat indien er langs de fietsstrook
parkeervakken zijn gelegen het wenselijk is om tussen de parkeervakken en de fietsstrook een
0,50 m brede schrikstrook op te nemen (p. 54).

HOR blad RFI 03
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DE PRAKTIJK
Deze foto's spreken voor zich.

Eisenhowerlaan - fietsstrook 0,50 m breed Fietsstrook naast parkeerstrook

Onlangs is besloten om fietstroken aan te leggen op de Juliana van Stolberglaan, een 50 km/uurweg die deel uitmaakt van een hoofdfietsroute. Tussen de fietsstrook en de parkeerhavens komt
geen schrikstrook.

DE FIETSERSBOND
Op fietsstroken wordt heel vaak illegaal stilgestaan en geparkeerd. Dat is voor fietsers zeer
hinderlijk.
Op fietsstroken naast parkeerhavens vormen openslaande portieren een bron van onveiligheid.11
Vrijliggende fietspaden hebben deze problemen veel minder en verdienen sterk de voorkeur.
Soms is er echter vanwege een minimumeis aan de breedte van de rijbaan wel ruimte voor een
fietsstrook maar onvoldoende ruimte voor een vrijliggend fietspad. (De fietsstrook maakt namelijk
deel uit van de rijbaan maar een fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan.) Volg dan de CROWaanbevelingen en leg een 0,5 m brede schrikstrook aan tussen de parkeerstrook en de fietsstrook.
Als daar onvoldoende ruimte voor is, leg dan óf geen parkeerstrook aan óf geen fietsstrook.

11 “Bij 7 procent van de ongevallen waarbij een automobilist en een fietser zijn betrokken ligt de oorzaak in een
opslaand autoportier. ... 1 op de 5 ongevallen heeft een ernstige afloop voor de fietser. Vaak gaat het om hoofd- en
beenletsel. ... Dergelijke ongevallen gebeuren vaak waar het fietsverkeer niet middels markering of iets dergelijks
gescheiden is van de auto’s, ofwel in de gewone woonstraten. Dergelijke situaties moet men daarom zien te
vermijden, zo luidt de aanbeveling van Duitse instituut UDV (Unfallforschung der Versicherer) en waar dat niet is
te vermijden zou men minimaal een 50 centimeter brede schrikstrook moeten aanhouden tussen auto en fietser.”
(Niewsbericht Fietsberaad http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?
section=nieuws&lang=nl&mode=detail&newsYear=2017&repository=Openslaande+autoportieren+veroorzaken+s
oms+zwaar+letsel)
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10. Fietsparkeervoorziening
CROW

p. 357

HOR

blad RST 03

DE PRAKTIJK
Beugels staan vaak te hoog. Geen Fietsparkeur.
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80 cm hoog - goed
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100 cm - te hoog

hoofdstootgevoelig

