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november 2013 
 
Paaltjes in Almelo 
 
Hier onze bevindingen rondom fietspaaltjes in Almelo. Wat vooral op valt is de enorme variatie, zowel in 
de vorm van paaltjes als de plaatsing ervan. Het is op geen twee plekken hetzelfde. Toch ik geprobeerd 
een indeling te maken. Hierna volgen de situaties. Ze staan min of meer in de volgorde van de grootste 
urgentie, zowel de thema’s als de voorbeelden. Onze prioriteit gaat uit naar het verwijderen van 
overbodige paaltjes en aanpassen van verkeerde paaltjes. Daarnaast is het nodig slecht zichtbare paaltjes te 
markeren, maar willen daarbij wel de optie om ze in een latere fase aan te passen open laten.  
 
1. Overbodige paaltjes 
Hier gaat het om paaltjes die staan op plekken waar alleen fietsers kunnen komen. Het doel ervan is ons 
onduidelijk. Weghalen dus. 
 
2. Verkeerde paaltjes 
Dit zijn voorbeelden van paaltjes van slecht zichtbaar materiaal en paaltjes die meer kans bieden op letsel. 
Zeker de paaltjes van beton zouden we graag vervangen zien door andere palen. Op houten palen kan in 
sommige gevallen als tijdelijke maatregel reflectiemateriaal aangebracht worden. 
 
3. Onverwachte plek. 
Soms staan paaltjes halverwege het fietspad, waar fietsers ze niet verwachten. Meestal gaat het om een 
‘knip’. Auto’s mogen er komen, maar niet doorrijden. Zeker als ze in of vlak na een bocht staan zien 
fietsers de paaltjes soms te laat. 
Deze paaltjes moeten extra duidelijk aangegeven worden met wegmarkeringen. Bovendien moeten ze bij 
een lantaarnpaal staan. 
 
4. Plateaus 
Almelo is vergeven van paaltjes op plateaus met trottoirbanden. Stoepranden op zich blijken uit onderzoek 
een minstens zo grote aanleiding voor eenzijdige ongevallen te zijn als paaltjes. Dit wordt alleen maar 
erger als ze in het midden van de weg staan. Paaltjes op een plateau kunnen daarom eigenlijk nooit weg 
gehaald worden. Dan vallen de trottoirbanden nog minder op. Zeker in het donker. Duidelijk markeren is 
een noodmaatregel totdat een betere oplossing gevonden wordt. 
 
5. Te veel paal 
Dit gaat om plekken die slecht ingericht zijn. Er staan verschillende soorten palen en te veel palen te dicht 
bij elkaar. Zodra de gelegenheid zich voordoet aanpassen en verbeteren. 
 
6. Status vaag 
Dit gaat om paden waarvan onduidelijk is of het om een fietspad of voetpad gaat, maar die in de praktijk 
wel als fietspad gebruikt worden omdat het voor hen een belangrijke verbinding is. Deze situaties graag 
aanpassen voor fietsers. 
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 1. Overbodige paaltjes. 

 
A. In de Schelfhorst staan 
onnodig paaltjes langs 
Warmelo, zowel ter hoogte 
van Weldam als  van 
Oldenhof. Bij Weldam staat 
het tevens vlak na de bocht 
en is daarmee extra 
onverwacht en onzichtbaar. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
B. In de Windmolenbroek staat 
een overbodig en hinderlijk paaltje 
aan de Grasvink bij de kruising 
met de Leemslagenweg. 
Bovendien is het pas zichtbaar als 
je de bocht om bent en is het 
slecht verlicht vanwege de bomen. 
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C. Op het Henry Purcellpad in de Aalderinkshoek 
staat er vlak bij de spoortunnel een paaltje. Is dat wel 
nodig? 
Vanaf deze kant is het gebied overal met paaltjes 
afgesloten. Aan de andere kant van de tunnel ligt alleen  
de Dollegoorvijver.  
 
 
 
 
 

 
 
D. Zolang de hinderlijke hekken er staan 
zijn de paaltjes tussen Bedrijvenpark 
en Bruglaan in Aadorp overbodig. 
Zeker dat aan de kant van de hekken. 
Alle aandacht gaat naar de hekken, dus je ziet ze niet. Het zijn nog slecht zichtbare paaltjes ook. 
 

 
E. Het is onduidelijk waarom op de brug 
over de Lolee bij de Tukkersdijk richting 
Gravenallee deze betonnen palen staan. 
Om auto’s te weren kan het niet gaan. Die 
kunnen hier niet komen. Aan de andere 
kant van de brug staan ze niet.  
 
 
 
 
 

 
 
F. Dit paaltje staat aan het einde van 
het Plateau in het Nijrees. Lastig om 
omheen te fietsen. Ook zonder paaltje 
is deze doorgang al erg smal en 
onaantrekkelijk voor auto’s.
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2.  Verkeerde paaltjes 
 

A. Deze paaltjes staan bij de 
aansluiting van de Oosteres 
op de van Rechteren 
Limpurg singel. Grijs, te 
laag en harde beton. Andere 
paaltjes!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B. Ook in het Rosarium 
staan tussen 
Rengelinkstraat en 
Vissedijk staan betonnen 
paaltjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C. Hier op het fietspad tussen 
Jura en Oude Paradijsweg 
staan niet alleen lastige 
betonnen palen, maar ook dat  
bord in het midden is raar. 
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D. Dit is het Paderewskipad in de 
Aalderinkshoek. De rood-witte paal is 
nog te zien. De betonnen palen zijn zeker 
in het donker slecht zichtbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E. Langs de Kanaaldijk 
Noordzijde staan veel van deze 
betonnen palen. Vooral op deze 
plek bij de stuw is het 
hinderlijk en overbodig. 
Bovendien zie je ze laat als je 
net de bocht om komt vanaf de 
brug. Graag hogere rood-witte 
palen en wat verder in de berm. 
 
 
 
 
 
 
 

F. Dit is een slecht zichtbare 
paal in de Windmolenbroek, 
waar de Mantelmeeuw de 
Maraboe oversteekt. 20 meter 
verderop gaat het pad verder 
en is de situatie hetzelfde. Er 
zijn nog veel meer plekken 
met die slecht zichtbare palen, 
maar deze is extra belangrijk 
omdat de route doorloopt. 
 

 
F. Deze vierkante palen staan op steeds meer plekken. De 
bovenkant is scherp en geeft veel kans je er aan te bezeren als je 
er tegenaan rijdt. 
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3. Onverwachte plek 
A. Op de Oude 
Paradijsweg tussen 
Paradijs en Kollenveld 
staan er paaltjes in de bocht 
en ver van de lantaarnpalen.  
Prima dat er een knip is in 
deze weg, maar juist op deze 
plek zijn de paaltjes slecht 
en pas laat zichtbaar. 
 
 
 
 
 

 
B. op de Well in de Schelfhorst 
wordt je als je de bocht om rijdt 
verrast door paaltjes op de weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Op de Huttenweg in de 
Windmolenbroek staat het 
paaltje pas na het hekwerk. 
Dan verwachten fietsers het 
niet meer of nog niet. Beter 
markeren! 
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D. Paaltjes op de Grensweg in 
de Windmolenbroek. Tot hier 
mogen auto’s komen vanwege 
de oprit naar de boerderij. Maar 
als fietser realiseer je je dat niet 
altijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Deze paaltjes op de 
Kooikersweg  bij de Delle in 
het Groeneveld verwacht je 
hier niet. Bovendien  staan er al 
paaltjes iets verderop en is het 
een rommelig en 
onoverzichtelijke geheel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
F. Daar waar in de 
Windmolenbroek de 
Nandoe de Jachtvalk 
oversteekt blijken paaltjes 
helemaal niet nodig. Ze 
hebben er nooit gestaan. 
Misschien kunnen ze toch wel 
op meer plaatsen weg!
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4. Plateaus 
 

A. Op de Schuilenbergsweg 
in de Aalderinkshoek komt 
dit Plateau, al dan niet met het 
paaltje erop heel onverwacht. 
Bovendien ligt het in een 
bocht en is het ’s nachts 
nauwelijks verlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Het paaltje voor de toegang 
naar de tunnel tussen 
Grintweg op industrieterrein 
Buitenhaven en Knibbeldijk 
is goed zichtbaar. Dat het op 
een stoep staat valt helaas 
nauwelijks op. Dat paaltje in 
het gras zie je helemaal slecht. 
 
 
 
 
 
 

 
C. Waar de Dikkersweg vanaf het 
woonwagenkamp op de Bleskolksingel 
uitkomt ligt alleen een plateau. Slecht te 
zien. 
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D. De vele plateaus in de 
Windmolenbroek zijn niet erg 
geliefd. Vanwege de drukte en 
zeker in het donker zie je ze 
slecht en alle 
uitwijkmanoeuvres geven kans 
op botsingen. 
Deze is op de kruising van de 
Leemslagenweg met de 
Wiekslagen. 
 
 
 
 
 

 
 
E. Hier op de kruising van 
Leemslagenweg en Soeteman 
zijn de paaltjes weg. Dan zijn 
obstakels van  trottoirbanden 
helemaal slecht te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
F. Voor auto’s is het blijkbaar wel mogelijk om een 
duidelijke belijning aan te brengen op de plek waar ze 
en vluchtheuvel naderen. 
Dit moet ook voor plateaus op fietspaden kunnen! 
Alleen in zoverre ze niet weg gehaald kunnen worden 
uiteraard.
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5. Te veel paal 
 

 
A. Op het Kamerlingpad 
achter het Eskerplein staan 
wel erg veel paaltjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Op verschillende plekken staan 
de paaltjes zo dat er een brede 
doorgang in het midden ontstaat en 
twee smalle opzij. Daar kun je soms 
maar moeilijk door. Bovendien 
geeft het conflicten met 
tegenliggers. Liever een paal in het 
midden, met aan weerszijden ruimte 
voor fietsers. 
Dit is in de Windmolenbroek, op 
de plek waar de Houtsnip op de 
Leemslagenweg uitkomt. Het komt 
vaker voor. Kijk ook even naar foto 
3A en 5G. 

 
 
C. Onhandige en verschillende paaltjes op 
een plek. Het eerste voorbeeld is op De 
Gaarden waar je fietst in de richting van de 
Vijverhof. 
 
 

 
 
 
D. De tweede situatie is de 
Hantermanstraat. Zo komt hij uit op de 
Oranjestraat.



 11 

E. Vier verschillende palen op een 
klein stukje van de Gierzwaluw in 
de Windmolenbroek. 
 
F. Ook bij de ingang van de Hiele 
in het Groeneveld staan veel 
verschillende palen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
G. Deze Parade van paaltjes staat in 
de Windmolenbroek op de plek 
waar de Grensweg uitkomt op de 
Jager.  
 
 
 
 
 
 
 
H. Vijftig meter verderop aan de 
Jager, bij de doorgang naar de 
Oeverzwaluw blijken voor een 
bredere weg minder paaltjes nodig te 
zijn, al zijn die van hout lastig in het 
donker.
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6. Status vaag 
 
 
A. Hier in de Schelfhorst komt de 
Oldenhof uit op de Havezathe. 
Officieel is het geen fietspad, maar 
het ziet er wel zo uit en wordt ook 
zo gebruikt. De paaltjes-status is 
heel slecht voor een fietspad. 
 
 
 
 
B. Voor de plek waar 
Burmaniahuis op Grovestins 
uitkomt telt iets vergelijkbaars. 
Dit paaltje en het bord in het 
midden is hoe dan ook dubbelop. 
 
 
 
 

 
C. Dit deel van de Derk 
Smoeslaan in het Sluitersveld 
lijkt gezien de trottoirbanden geen 
fietspad, maar wordt uiteraard wel 
zo gebruikt. Hier kan een echt 
fietspad van gemaakt worden. 
 
 
D. De Kloosterweg ziet er 
nauwelijks uit als een fietspad, 
maar is wel een belangrijke 
verbinding voor fietsers tussen de 
Haghoek en de Bleskolksingel. 
Maak om te beginnen de paaltjes 
wat beter zichtbaar. 


