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1 Inleiding 

 

Aanleiding 

Ze zijn bedoeld om auto’s te weren, maar zijn voor fietsers soms bloedlink: paaltjes op het 

fietspad. In de zomer van 2010 riep de Fietsersbond om aanacht voor gevaarlijke paaltjes. 

Door aanrijding van paaltjes belanden jaarlijks 325 fietsers in het ziekenhuis, melden zich 

2500 fietsers bij de eerste hulp. Daarnaast zullen nog heel wat mensen kneuzingen en blauwe 

plekken oplopen die door de huisarts behandeld kunnen worden. Omgerekend zal het aantal 

slachtoffers binnen de gemeente Apeldoorn circa drie ziekenhuisopnamen en enkele tientallen 

behandelingen op de eerste hulp bedragen. Volgens het landelijk bureau van de Fietsersbond 

voldoen de meeste paaltjes niet aan de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. Dit was 

aanleiding voor de Fietsersbond Afdeling Apeldoorn om de Apeldoornse paaltjes tegen het 

licht te houden. 

 

Richtlijnen voor paaltjes 

Paaltjes worden gebruikt om misbruik van het fietspad door autoverkeer te voorkomen, maar 

veel paaltjes zijn overbodig. Vaak is het middel erger dan de kwaal. Daarom adviseren de 

handboeken paaltjes alleen te overwegen als andere maatregelen onvoldoende effectief zijn 

gebleken. Bovendien worden eisen gesteld aan de vormgeving van het paaltje (zie figuur 1): 

 Vijf meter inleidende ribbelmarkering op het wegdek (zie L in figuur 1) 

 Paaltjes staan bij voorkeur 1,50 meter uit elkaar (zie a in figuur 1.1) 

 In een kleur die contrasteert met de omgeving (rood-wit) 

 Goede verlichting 

 

 

 
Figuur 1.1 Vormgeving van afsluitpaaltjes volgens het ASVV 

 

Uitvoering onderzoek 

Het onderzoek van de Afdeling Apeldoorn is uitgevoerd door routes dwars door de gemeente 

te fietsen en hierbij paaltjes te fotograferen en maten op te nemen (zie bijlage 1 en 2). Voor 

alle paaltjes op en langs de route is beoordeeld in hoeverre ze voldoen aan de richtlijnen. 

 



2 Resultaten: het nut van paaltjes in Apeldoorn 

 

De meeste paaltjes op fietspaden in Apeldoorn lijken terecht geplaatst. Toch is er een 

substantiële groep paaltjes, naar schatting tussen eenderde en de helft, die waarschijnlijk 

zonder problemen verwijderd kan worden. Bij die groep lijkt het middel erger dan de kwaal. 

 

Inleiding 

Paaltjes worden op fietspaden geplaatst om autoverkeer te weren. Het middel is erger dan de 

kwaal als er weinig autoverkeer te verwachten is. Een klein aantal auto’s zou al schade 

kunnen veroorzaken als een fietspad slecht gefundeerd. Een redelijke fundering is echter 

nodig omdat de groenvoorziening, strooiwagens en andere voertuigen van de gemeente van 

het fietspad gebruik maken. Ook ter voorkoming van wortelschade is minimaal een redelijke 

fundering nodig. Kortom, mogelijk misbruik is pas een reden om een paaltje te plaatsen als 

het gaat om een redelijk aantal voertuigen. Verder heeft een paaltje weinig zin als auto’s er 

met gemak langs kunnen rijden bijvoorbeeld via een grasveld naast het fietspad. 

 

Criteria bij de boordeling van het nut van paaltjes 

De fietsersbond gaat er vanuit dat paaltjes zinvol kunnen zijn in de volgende gevallen: 

1. Een fietspad biedt een kortere en handige route voor auto’s om vanuit een 

verblijfsgebied (30 km/uur zone) of parallelweg een verkeerader op te rijden. Het kan 

ook gaan om een fietspad dat vanaf een parkeerplaats een extra uitvalsweg naar een 

verkeersader biedt. Een smal fietspad waar automobilisten kans lopen op lakschade is 

geen aantrekkelijke optie en zal daardoor nauwelijks autoverkeer aantrekken. 

2. Een fietspad gaat over een fietsbrug die extra kwetsbaar is voor zwaar verkeer en 

daardoor extra bescherming behoeft. 

Sommige solitaire fietspaden zouden kunnen helpen om een route binnen een verblijfsgebied 

enigszins in te korten. De reistijdwinst is daarbij in het algemeen zeer beperkt. Rijden over 

een fietspad is in het algemeen niet erg comfortabel voor een automobilist. Tenslotte is er in 

verblijfsgebieden vaak sprake van enige sociale controle. Ook dat kan automobilisten ervan 

weerhouden om misbruik te maken van fietspaden. 

 

Conclusie 

Aan de hand van de bovenstaande criteria is het nut van paaltjes op fietspaden in Apeldoorn 

ingeschat, zie figuur 2.1. De meeste paaltjes lijken terecht geplaatst, maar toch is er een 

substantiële groep paaltjes waar het middel erger lijkt dan de kwaal. Dit zijn meestal paaltjes 

op fietspaden waar een regelmatig misbruik door automobilisten niet erg aannemelijk langs 

kunnen rijden, bijvoorbeeld via een grasveld of een voetpad. 
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Figuur 2.1 Het nut van paaltjes in Apeldoorn 
 



3 Resultaten: de uitvoering van paaltjes 

 

Dit hoofdstuk beschrijft aan de hand van de criteria zoals genoemd in hoofdstuk 1 in hoeverre 

de paaltjes op fietspaden in Apeldoorn voldoen aan de eisen die in richtlijnen worden gesteld. 

Geen enkel paaltje voldoet geheel aan de richtlijnen. Een inleidende markering komt in enkele 

gevallen voor, maar dan zonder de aanbevolen ribbels.  

 

De beoordeling per paaltje is opgenomen in Bijlage 2. 

 

Inleidende ribbelmarkering 

Volgens de richtlijnen zouden paaltjes moeten worden voorzien van een inleidende markering 

van 5 meter voor en na een paaltje met ribbels. De markering maakt het paaltje aanzienlijk 

opvallender. De ribbels zorgen ervoor dat ook fietsers worden geattendeerd als ze achter een 

andere fietser rijden. 

 

Geen van de paaltjes in Apeldoorn voldoet geheel aan deze eisen, want ribbels zijn nergens 

toegepast. Wel waren 5 van de 150 paaltjes voorzien van een inleidende markering zonder 

ribbels (zie figuur 2.1). Verder waren ongeveer tien paaltjes voorzien van extra witte klinkers 

die het paaltje opvallender maken. 

 

 
Figuur 3.1 een paaltje met een inleidende markering (zonder ribbels) 

 

Afstand tussen paaltjes 

Om het autoverkeer succesvol te weren wordt meestal een paaltje midden op het fietspad 

vergezeld door twee paaltjes naar het fietspad. De fietser moet dus tussen twee paaltjes door 

sturen. Daarbij moet rekening worden gehouden met obstakelvrees en de mogelijkheid van 

tegenliggers (ook als fietsers naast elkaar rijden en een tegenligger tegenkomen). Om 

voldoende marge te creëren adviseren de richtlijnen om een ruimte van minaal 1,50 meter 

tussen paaltjes vrij te houden. De fietspaden in Apeldoorn zijn hierop beoordeeld. Ongeveer 

de helft van de obstakels voldoet aan deze eis; de andere helft niet, zie figuur 3.2. Bij één op 

de vijf paaltjes is de ruimte zelfs beperkter dan 125 cm.  
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Figuur 3.2 Ruimte tussen of naast paaltjes (cm) 

 

We hebben de beschikbare ruimte in onze schouw ruim beoordeeld. Zo hebben we bij het 

paaltje in figuur 3.3 de beschikbare ruimte tussen de paaltjes gemeten inclusief circa 15 cm 

berm omdat de paaltjes naast het fietspad een stukje uit de verharding staan. Dit hebben we 

gedaan omdat gezien de obstakelvrees van fietsers ook deze ruimte van belang is. Een fietser 

kan rechts dichter bij de rand van verharding fietsen zonder iets te raken dan wanneer het 

paaltje tegen de verharding had gestaan. Bij een hoge trottoirband is dat minder het geval 

omdat een fietser die makkelijk kan raken met de pedalen. 

 

 
Figuur 3.3 Voorbeeld van een afsluitpaaltje met 125 cm aan weerszijden van het paaltje 

 

De paaltjes rechts en links in figuur 3.4 zijn ondoordacht geplaatst. Ze staan op in plaats van 

naast het fietspad. Daardoor is de ruimte voor fietsers onnodig beperkt. De paaltjes rechts en 

links zijn bovendien erg onopvallend. 

 

 
Figuur 3.4 Voorbeeld van ondoordacht geplaatste paaltjes met als gevolg een onnodig 

beperkte ruimte voor fietsers (130 – 110 cm aan weerszijden) 

 



Kleur gebruik 

Volgens de richtlijnen moeten paaltjes worden uitgevoerd in een kleur die contrasteert met de 

achtergrond. Dat maakt de paaltjes opvallender. Daarbij wordt rood-wit geadviseerd voor 

paaltjes midden op fietspaden. Het hangt echter van de context af wat het meest opvallend is. 

Een wit paaltje kan erg opvallend zijn tegen een donkere achtergrond. Tegen een donkere 

achtergrond is een wit paaltje al snel opvallender dan een rood-wit paaltje, zeker als het 

paaltje ook wordt voorzien van reflecterend materiaal of een reflector. Maar tegen licht afvalt 

kan een wit paaltje onopvallend zijn, zeker als het paaltje vies en grijs wordt. In figuur 3.5 is 

weergegeven welke kleuren op Apeldoornse paaltjes zijn toegepast en wat de kwaliteit is. De 

meeste paaltjes midden op fietspaden zijn rood-wit gekleurd. De rode kleur is in relatief veel 

gevallen flets geworden, mogelijk door de zon. Witte paaltjes verliezen vaak aan 

opvallendheid doordat ze vies en daardoor grijzig worden. 
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Figuur 3.5 Kleuren van paaltjes en kwaliteit van de toegepaste kleuren 

 

Verlichting 

In de richtlijnen wordt geadviseerd om bij paaltjes goede verlichting toe te passen zodat ze 

ook bij duisternis goed zichtbaar zijn. Met uitzondering van een enkel paaltje in een park, is er 

bij alle paaltjes binnen de bebouwde kom van Apeldoorn altijd sprake van verlichting bij of in 

de omgeving van het paatje. In hoeverre de opvallendheid wordt verbeterd door de verlichting 

hangt sterk af van het lichtvermogen en manier waarop het paaltje wordt aangestraald. Het 

paaltje in figuur 3.6 is voorzien van verlichting, maar ook met de verlichting blijft het paaltje 

vrij onopvallend.  
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Figuur 3.6 Links: verlichting bij paaltjes in Apeldoorn; 

rechts: een voorbeeld van een paaltje met verlichting 

 

Neergeklapte paaltjes 

De schouw zoals weergegeven in bijlage 2 is uitgevoerd in het weekend of ’s avonds, oftewel 

buiten werktijd. Ondanks dat waren 5 van de 150 paaltjes neergeklapt (zie bijvoorbeeld figuur 



3.7) en daardoor minder opvallend. Het is logisch dat werkvoertuigen een paaltje neerklappen 

voor werkzaamheden, maar als deze buiten werktijd neergeklapt blijven levert dat een 

onverantwoord risico voor fietsers. Het doet ook de vraag reizen of het paaltje wel nodig is. 
    

 
Figuur 3.7 Neergeklapt paaltje 



Bijlage 1 Locatie van paaltjes in Apeldoorn 
 

De locaties van de paaltjes zijn met een GPS-apparaat vastgelegd. In deze bijlage zijn de 

coördinaten afgebeeld met Google Earth. 

 



Bijlage 2 Beoordeling van paaltjes in Apeldoorn 

 

In deze bijlage zijn paaltjes beoordeeld aan de hand van de richtlijnen.  

 

462   

 

Nut van het paaltje Enig nut, handige sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Bruin, met reflectie 

Kwaliteit kleur gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 114 - 130 

 

463   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Bruin, met reflectie 

Kwaliteit kleur Matig 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 125 - 125 

 

464   

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto’s rijden er 

makkelijk langs 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Wit, met reflectie 

Kwaliteit kleur Matig, paaltje is vies 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 240 - 240 

 

465   

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto’s rijden er 

makkelijk langs 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 



Ruimte naast paaltje (cm) 140 - 160 

 

467   

 

Nut van het paaltje Enig nut, mogelijk sluiproute 

voor beperkt aantal mensen 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Bruin, geen reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 100 (andere ruimten via 

trottoir; fietspad is 200 cm 

breed) 

 

469 / 470   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer en bescherming 

fietsbrug verderop 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 - 150 

 

471   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer (echter, 

hetzelfde pad van 185 cm 

breed is 20 m verder niet 

afgeschermd met een paaltje) 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 - 125 

 

472   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijkheid 

voor auto’s om 

verkeerlichten te ontwijken 

Inleidende markering Niet aanwezig, wel extra 

witte klinkers 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 190 - 185 



 



 

473   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijkheid 

voor auto’s om 

verkeerlichten te ontwijken 

Inleidende markering Aanwezig, maar zonder 

ribbels 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 180 - 180 

 

474   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 - 150 

 

475   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 160 

 

476   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 - 180 

 



 

477 Opmerking Paaltje neergeklapt (in het 

weekend) 

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 - 160 

 

478   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Bruin zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 120 - 115 

 

479   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Bruin zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 120 

 



 

480   

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto kan er 

makkelijk langs rijden 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 - 150 

 

480b   

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto’s kunnen er 

makkelijk langs rijden 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 120 - 120 

 

480c   

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto’s kunnen er 

makkelijk langs rijden 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 120 - 120 

 

481   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Bruin zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 100 - 100 

 



 

482   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, extra 

bescherming fietsbrug 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Bruin met reflectie 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Geen 

Ruimte naast paaltje (cm) 170 - 150 

 

482b   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer om verkeerlicht 

te ontwijken 

Inleidende markering Aanwezig, geen ribbels 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 160 

 

483   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer om verkeerlicht 

te ontwijken 

Inleidende markering Afwezig, wel witte klinkers 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 160 

 

484   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, extra 

bescherming fietsbrug 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Wit, zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Slecht, vies paaltje 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 110 - 120 



485   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, extra 

bescherming fietsbrug 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Metaal, met reflectie 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltjes 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 – 160 – 160 

 

 

486   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, handig alternatief 

vanaf parkeerplaats  

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 165 – 165 

 

 

487 / 488 (tweede rij paaltjes rechts in beeld) 

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer via fietstunnel 

onder het spoor 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Metaal met reflectie 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij de rijen 

paaltjes 

Ruimte naast paaltje (cm) 145– 145 – 145 (2x) 

 

 



 

489   

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto’s kunnen er 

makkelijk omheen rijden   

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Bruin zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 100 – 100 

 

 

490   

 

Nut van het paaltje Beperkt, het volgende paaltje 

al zichtbaar vanaf de locatie 

bij dit paaltje; geen handig 

route voor sluipverkeer   

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 155 

 

 

491   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handig route 

voor sluipverkeer   

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 – 135 

 

 

492   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handig route 

voor sluipverkeer   

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 – 150 

 

 



 

493   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, handige 

aansluiting vanuit woonerf   

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 – 140 

 

 

494   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, handig alternatief 

vanaf parkeerplaats om 

verkeerlichten te ontwijken   

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Bruin met reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 110 – 130 

 

 

495   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer om 

verkeerlichten te ontwijken   

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 150 

 

 

496   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 145 – 140 

 

 



 

497 / 498 twee rijen met paaltjes dicht bij elkaar 

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Wit zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 95 – 80 – 90 

70 – 110 – 140  

 

 

499   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige route 

voor sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 – 150 

 

 

500   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige route 

voor sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 – 140 

 

 



 

501   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 – 110 

 

 

503 / 504 / 505 (paaltjes voor de afsluiting van de Koning Lodewijklaan) 

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting of 

verlichting specifiek bij 

paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 130 – 130 

130 – 150 

130 – 130 

 

506   

 

Nut van het paaltje Afwezig, Koning 

Lodewijklaan is al met 

andere paaltjes verderop 

afgeschermd 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Wit met reflectie 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltjes 

Ruimte naast paaltje (cm) 90 – 130 – 130 – 90  

 

 



 

507   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, handige 

verbinding om 

verkeerslichten te ontwijken 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 155 – 150 

 

 

508   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, handige 

verbinding om 

verkeerslichten te ontwijken 

Inleidende markering Afwezig, trottoirband maken 

obstakel opvallender maar 

vormen zelf ook een risico 

voor fietsverkeer 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 – 140 

 

 

509   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, handige 

verbinding om 

verkeerslichten te ontwijken 

Inleidende markering Afwezig, extra witte klinkers 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 – 170 

 

 

510 / 511 (twee rijen van dezelfde paaltjes aan begin en eind fietspad) 

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto’s kunnen er 

makkelijk langs rijden 

Inleidende markering Afwezig, extra witte klinkers 

Kleur Metaal met reflectie 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 120 – 90 – 80 – 100 

110 – 90 – 80 – 120 

 



512   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 135 – 135 

 

 

513 Opmerking: twee paaltjes staan volkomen onnodig op i.p.v. naast het fietspad 

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 130 – 110 

 

 

514   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 150 

 

 

515   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 120 – 140 

 

 



 

516   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Metaal met reflectie 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 135 – 135 

 

 

517   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Donker blauw 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 115 – 115 

 

 

518   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 – 160 

 

 

 

519   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 150 

 

 

 



 

520 Opmerking Paaltje neergeklapt (in het 

weekend) 

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 150 

 

 

 

522   

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto’s kunnen er 

makkelijk langs rijden 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 200 – 200 

 

 

 

523   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 135 - 170 

 

 

 

524   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig, wel extra witte 

klinkers 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 - 150 

 

 

 



 

525   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig, wel onopvallende 

en gevaarlijke trottoirband 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 155 - 160 

 

 

 

526   

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto’s kunnen er via 

het gras eenvoudig 

langsrijden 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Bruin met reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 130 - 130 

 

 

 

528   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig (wel riskante 

trottoirbanden rond paaltje) 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 - 140 

 

 

 

529   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer vanaf 

parkeerplaats 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Bruin, zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 100 - 100 

 

 

 



530   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 180 - 170 

 

 

 

531   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer / bescherming 

fietsbrug 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 - 130 

 

 

 

532   

 

Nut van het paaltje Beperkt, beperkte kans op 

veel sluipverkeer/ enig 

sluipverkeer geen probleem 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 160 

 

 

 

533   

 

Nut van het paaltje Beperkt, weinig kans op 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 160 

 

 

 



 

534 / 535   

 

Nut van het paaltje Beperkt, weinig kans op 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur gemiddeld 

Verlichting Aanwezig 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 160 

 

 

 

536   

 

Nut van het paaltje Beperkt, weinig kans op 

sluipverkeer (pad is te krap 

voor autoverkeer) 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Wit zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 130 - 90 

 

 

 

537 / 538 (voorste rij op dezelfde lijn als het rood-witte afsluithek) 

 

Nut van het paaltje Aanwezig, grote kans op 

sluipverkeer zonder 

afsluitvoorziening 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje 

(cm) 

100 – 110 

110 – 110  

 

 

539 / 540 (achterste rij: links rood-wit; rechts en rechtsboven bruin) 

 

Nut van het paaltje Beperkt, twee 

afschermingsvoorziening is 

voldoende (zie 537 / 538) 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Bruin met reflectie 

Kwaliteit kleur Slecht / Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje 

(cm) 

150 – 150 

150 – 150 

 



 

541   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 150 

 

 

 

542   

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto’s rijden 

makkelijk langs paaltje / over 

het gras 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 180 - 180 

 

 

 

543   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Bruin zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 180 - 180 

 

 

 

544   

 

Nut van het paaltje Afwezig, geen optie als 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 120 - 130 

 

 

 



 

545   

 

Nut van het paaltje Afwezig, geen optie als 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Wit 

Kwaliteit kleur Slecht (vies) 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 120 - 70 

 

 

 

546   

 

Nut van het paaltje Afwezig, geen optie als 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 175 - 170 

 

 

 

547 Opmerking Paaltje neergeklapt (in het 

weekend) 

 

Nut van het paaltje Afwezig, geen optie als 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 170 

 

 

 

548 Opmerking Paaltje neergeklapt (in het 

weekend) 

 

Nut van het paaltje Afwezig, geen optie als 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 110 - 125 

 

 



 

549   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 160 

 

 

 

550   

 

Nut van het paaltje Afwezig, geen optie als 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 160 

 

 

 

551   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Wit zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 160 

 

 

 

552   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Wit zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 - 110 

 

 



 

553   

 

Nut van het paaltje Beperkt, pad is smal / 

aansluiting verblijfgebied op 

Albert Sweitzerl dichtbij 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 - 110 

 

 

 

554   

 

Nut van het paaltje Beperkt, pad is smal / 

aansluiting verblijfgebied op 

Albert Sweitzerl dichtbij 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 - 95 

 

 

 

555 / 556   

 

Nut van het paaltje Afwezig bij voorste paaltje / 

aanwezig bij achterste paaltje 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 130 – 130 

110 - 145 

 

557   

 

Nut van het paaltje Afwezig, even verder staan 

afsluithekken met hetzelfde 

doel 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 150 

 

 

 



558   

 

Nut van het paaltje Afwezig, auto’s rijden er 

makkelijk omheen / 

effectieve afscherming met 

paaltje verder (nr 559) 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 160 

 

 

 

559   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijke 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 - 160 

 

 

 

560   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijke 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 - 140 

 

 

 

561   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, extra 

bescherming fietsbrug 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 - 150 

 

 

 



 

562   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, extra 

bescherming fietsbrug 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Bruin met reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 – 160 – 160 

 

 

 

563   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 130 – 130 

 

 

 

564   

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto’s kunnen er 

makkelijk langs rijden 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Wit zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 – 170 

 

 

 

565   

 

Nut van het paaltje Afwezig, geen optie als 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 – 150 

 

 

 



 

566   

 

Nut van het paaltje Afwezig, geen optie als 

sluiproute 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 100 – 90 

 

 

 

567   

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto’s kunnen er 

makkelijk langs rijden 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 –150 

 

 

 

568 Opmerking Het betreft hier een hekje, dit 

heeft een vergelijkbaar risico 

als een paaltje 

 

Nut van het paaltje Aanwezig, bescherming 

fietsbrug 

Inleidende markering Afwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 120 –125 

 

 

 



 

569   

 

Nut van het paaltje Afwezig, auto’s kunnen er 

makkelijk langs rijden 

Inleidende markering Afwezig, wel 4 m lange witte 

lijn (zonder ribbels) 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Matig 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 170 –170 

 

 

 

 

570   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, bescherming 

fietsbrug 

Inleidende markering Aanwezig, ca 5 meter lang 

(geen ribbelmarkering) 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 –160 

 

 

 

571   

 

Nut van het paaltje Afwezig, auto’s rijden er 

makkelijk langs; het fietspad 

ligt lager dan het fietspad en 

sluit daardoor niet op de weg 

aan 

Inleidende markering Aanwezig, ca 5 meter lang 

(geen ribbelmarkering) 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 –160 

 

 

 



 

572 / 573   

 

Nut van het paaltje Aanwezig bij voorste paaltje 

(bescherming fietsbrug even 

verder); afwezig bij achterste 

paaltje (geen handige 

sluiproute) 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Bruin zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 145 –155 

140 – 150 

 

574   

 

Nut van het paaltje Beperkt, mogelijke maar 

onhandige sluiproute via 

plantsoen 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Bruin zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 120 – 120 

 

575   

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto’s rijden er 

makkelijk langs 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Bruin zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 110 – 110 

 

576   

 

Opmerking Zelfde situatie als op locatie 

574 en 575. Hier is het 

paaltje verwijderd. 



 



 

 

577   

 

Nut van het paaltje Beperkt, mogelijke maar 

onhandige sluiproute via 

plantsoen 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Bruin zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 120 – 130 

 

578 Opmerking Alternatieve voorziening, 

vergt extra balans voor de 

stuurtaak, niet wenselijk voor 

een fietspad waar ook 

ouderen langsrijden 

 

Nut van het paaltje Beperkt, mogelijke maar 

onhandige sluiproute via 

plantsoen 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Grijs 

Kwaliteit kleur Onopvallend 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 175 cm tussen de hejes 

 

579   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijke 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig, wel 

trottoirbanden die ook een 

risico vormen bij aanrijding 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 – 150 

 



 

580   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijke 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Bruin met reflectie 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 – 150 

 

 

581   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 155 

 

582   

 

Nut van het paaltje Beperkt aanwezig, mogelijke 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Matig 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 100 – 100 

 



 

583 Opmerking Vergelijkbaar met twee 

paaltjes (door de hoogte 

kunnen fietsers elkaar amper 

passeren) – combinatie met 

rooster voor autoverkeer was 

veiliger geweest. 

 

Nut van het paaltje Afwezig, auto’s hebben een 

beter alternatief 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit / ontbrekend 

Kwaliteit kleur Matig 

Verlichting Geen 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 (135 cm hoog aan 

weerzijden) 

 

584   

 

Nut van het paaltje Beperkt aanwezig, mogelijke 

sluiproute voor locaal 

verkeer naar Asselsestraat-

Willemsbos 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Matig 

Verlichting Geen 

Ruimte naast paaltje (cm) 100 – 100 

 

585   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Wit zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Matig (vies) 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 100 – 110 

 



 

586 / 587   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijks 

sluiproute vanaf 

Anklaarseweg 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld  

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 110 – 130 

 

588   

 

Nut van het paaltje Beperkt aanwezig, mogelijke 

sluiproute vanaf 

Anklaarseweg 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld  

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 110 – 110 

 

589   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig (wel extra 

witte klinkers) 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld  

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 200 – 150 

 

590   

 

Nut van het paaltje Afwezig, sluiproute elders al 

afgesloten met paaltje 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld  

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 



Ruimte naast paaltje (cm) 100 – 100 

 

591   

 

Nut van het paaltje Beperkt, mogelijk 

sluipverkeer vanaf 

Anklaarseweg 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld  

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 100 – 100 

 

592   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed  

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 150 

 

593   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed  

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 160 – 160 

 

594   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Matig  

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 160 

 



 

595   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed  

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 120 

 

596   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig (wel extra 

witte klinkers) 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Matig 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 150 

 

597   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig (wel extra 

witte klinkers) 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 170 

 

598   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Bruin zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 180 – 180 

 



 

599   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig, wel extra 

witte klinkers 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 180 – 180 

 

600   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig, wel extra 

witte klinkers 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 200 – 150 

 

601 / 602   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Wit zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 120 – 130 

 



 

603   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Wit zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Slecht 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 – 150 

 

604   

 

Nut van het paaltje Beperkt, auto’s rijden er 

makkelijk langs 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 150 

 

605   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Metaal zonder reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 140 – 140 

 

606   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijk 

sluipverkeer (tweede rij 

paaltjes is overbodig) 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Metaal met reflectie 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 150 

 



 

607 Opmerking Paaltje neergeklapt 

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 170 – 170 

 

608   

 

Nut van het paaltje Beperkt, geen handige 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Gemiddeld 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 155 – 160 

 

609   

 

Nut van het paaltje Aanwezig, mogelijke 

sluiproute 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Rood-wit 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Omgevingsverlichting 

Ruimte naast paaltje (cm) 150 – 150 

 

610   

 

Nut van het paaltje Beperkt, zeer kleine kans op 

sluipverkeer 

Inleidende markering Niet aanwezig 

Kleur Metaal met reflectie 

Kwaliteit kleur Goed 

Verlichting Ja, specifiek bij paaltje 

Ruimte naast paaltje (cm) 155 – 165 

 


