
 

Pagina 0 van 41 
 

 

 



 

Pagina 1 van 41 
 

  
 

 

 

Informatieve notitie  

‘Dossier Fietspaal’ 

Versie 1. 

13 september 2021 

Eline de Geus | 1739106 

Eline.degeus@student.hu.nl 

 

Hogeschool Utrecht (HU) 

Bezoekadres 

Padualaan 101, 3508 AJ, 

Utrecht 

 

Integrale Veiligheidskunde 

Profileringstraject 

Kerntaak Agenderen 

AIV-VTPT-AG-20 

Leerteam AIV-PT17-20 

 

 

Begeleiders HU 

Rénie van der Putte 

Ab Bertholet 

 

Fietsersbond 

Bezoekadres 

Nic. Beetsstraat 2a, 3511 HE, 

Utrecht 

Begeleider Fietsersbond 

Kees Mourits 

K.mourits@fietsersbond.nl 

 

 

 



 

Pagina 2 van 41 
 

VOORWOORD 

Deze informatieve notitie is gericht op het agenderen van het veiligheidsprobleem dat speelt rondom de 

gebrekkige plaatsing van fietspaaltjes en andere fietsobstakels op Nederlandse fietspaden. In deze notitie is 

met name de aandacht gericht op het bepalen van de noodzakelijkheid van fietspaaltjes en het mogelijke 

proces rondom wegbeheerdersaansprakelijkheidsstelling dat kan volgen na een eenzijdig fietsongeval. 

Deze notitie is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding ‘Integrale Veiligheidskunde’ aan 

de Hogeschool Utrecht en in opdracht van de Fietsersbond. Dit bestand vormt de basis voor de uitvoering van 

de kerntaakopdracht ‘Agenderen’. Deze kerntaak is gericht op het agenderen van veiligheidsproblematiek bij 

de betrokken stakeholders om zo een veranderingsproces in gang te zetten. Dit bestand vormt samen met het 

hieruit volgende mini-symposium de eerste fase uit de handelingscyclus van een Integraal 

Veiligheidsdeskundige.  

Bij dezen wil ik graag mijn begeleider, Kees Mourits, bedanken voor de fijne begeleiding en ondersteuning 

tijdens dit traject. Ook wil ik alle andere collega’s van de Fietsersbond bedanken die mij hebben voorzien van 

feedback en mij suggesties hebben gegeven voor de invulling van deze opdracht.  

Ik hoop dat u deze notitie als nuttig zult ervaren.  

 

Eline de Geus 

Utrecht, 13 september 2021 
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1. PROBLEEMSCHETS 

1.1.  INLEIDING 

Nederland kent vele reisbewegingen, zowel goederen- en personenvervoer. De personenmobiliteit in 

Nederland bedroeg in 2017 180,5 miljard reizigerskilometers (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 

2019). Met al deze massale verplaatsingen door het gehele land ontstaat natuurlijk ook een potentieel gevaar. 

Dit maakt verkeer(on)veiligheid dan ook tot een onderwerp dat iedereen aangaat.  

 

Ten opzichte van reguliere verkeersafwikkelingen zijn dodelijke ongevallen relatief zeldzaam. In 2020 zijn er in 

het Nederlandse verkeer 610 dodelijke slachtoffers gevallen. Het gezamenlijk streven door overheden, tot nul 

verkeersslachtoffers, in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV), lijkt nu verder weg dan ooit (SWOV, 

2019b) [Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid]. Naast dit aantal verkeersdoden is er 

ieder jaar opnieuw een groot aantal verkeersgewonden te betreuren. Dit aantal nam tussen 2000 en 2018 toe 

met bijna 32%, tot 21.700 (Planbureau voor de Leefomgeving, 2020). Op basis van deze statistieken moeten 

we dus wel concluderen dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. In het SPV 2030 is ook 

de aandacht specifiek gericht op de modaliteit: ‘fiets’. Deze groep bestuurders is zeer kwetsbaar en zijn vaak 

betrokken bij ongevallen.  

Fietsen kent een hoog risico op ongevallen, zeker als wordt gelet op de kans om ernstig gewond te raken.  

Uit de Landelijke Medische Registratie blijkt tevens dat het aantal ernstig gewonde fietsers steeds blijft stijgen 

(VeiligheidNL, 2014). Bij een groot deel van de fietsongevallen is er sprake van een eenzijdig of enkelvoudig 

ongeval (Schoon & Blokpoel, 2000). Hierbij zijn dus geen andere verkeersdeelnemers betrokken. Het gaat 

hierbij vaak om de val van een fiets. Bij drie op de tien Spoed Eisende Hulp-behandelingen (SEH) was het letsel 

veroorzaakt door een botsing. Het is lastig om een precies aantal slachtoffers te benoemen in deze categorie. 

Uit de nationale ongevallenstatistiek is namelijk geen goed beeld te verkrijgen vanwege een forse 

onderregistratie van dit type ongevallen. Het type letsel dat hierbij ontstaat is variërend maar met name 

fracturen en hersenletsel zijn het meest voorkomend. Een zorgelijke trend in deze cijfers is dat er een toename 

zichtbaar is van het aantal oudere slachtoffers. Dit is een kwetsbare groep en zwaar letsel kan dan een nog 

grotere impact hebben.   

Een van de oorzaken van deze fietsongevallen is de vormgeving en het onderhoud van de fietsinfrastructuur. 

Op basis van geluiden uit het veld en uitgevoerde observaties op straat bestaat het vermoeden dat de 

heersende richtlijnen in de praktijk vaak niet of slechts gedeeltelijk worden toegepast; en dat, waar ze wel zijn 

toegepast, vaak niet of te laat wordt gesignaleerd dat het kwaliteitsniveau onder de toelaatbare minimum is 

gedaald (Bax, Petegem, & Giesen, 2014; Schepers & Brinker, 2011). 

Veel aspecten van de inrichting van onze wegen (bijvoorbeeld de breedte, inrichting van de rotonde of 

ontwerp van een fietspad) worden niet in de wet- en regelgeving vastgelegd, maar in publicaties van het 

CROW (oorspronkelijk een acroniem voor Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 

Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Deze publicaties worden aangeduid met verschillende benamingen 

zoals ‘richtlijnen’, ‘ontwerpwijzer’, ‘leidraad’ of ‘handboek’. De wettelijke status van deze publicaties is 

ondanks deze verschillende benamingen gelijk. Een rechter ziet ze als beleidsregels: indien een wegbeheerder 

zich aan de aanbevelingen van het CROW houdt, beoordeelt de rechter dit in het algemeen als een goede 

onderbouwing van haar beleid (Bax, Petegem, & Giesen, 2014; Snoeren, 2008). Gemeenten mogen 

desondanks afwijken van deze aanbevelingen omdat het geen verplichtingen met zich meebrengt.  

Deze ruimte die de wegbeheerder heeft, om de fietsinfrastructuur in te richten lijkt in de praktijk niet altijd 

even gunstig uit te pakken voor de gebruiker. 
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1.2.  AANLEIDING 

Paaltjes op het fietspad. Ze worden neergezet met de bedoeling om ongewenst verkeer te weren en om de 

verkeersveiligheid te bevorderen. Maar in de praktijk blijken ze vaak een bron van ergernis en de veroorzaker 

van ongelukken en hinder. Het plaatsen van een ‘fietspaaltje’ op een fietspad kan een voordelige en effectieve 

wijze zijn om motorvoertuigen op die locatie te weren. Met het plaatsen van een paar eenvoudige paaltjes kan 

een verkeerscirculatieplan worden gerealiseerd en kan de veiligheid en leefbaarheid in een woonwijk worden 

beschermd. Voor de gemeente lijkt dit slechts een kleine investering, met nauwelijks onderhouds- en 

handhavingskosten.  

Toch is er een groot nadeel waar de gemeenten vaak geen duidelijk beeld van lijken te hebben. Dat is namelijk 

de gevaarzetting die ontstaat met het plaatsen van een dergelijk obstakel. Bij een botsing merkt de fietser een 

paaltje te laat of helemaal niet op, als gevolg van een onopvallende kleur van het paaltje en het ontbreken van 

een inleidende markering of doordat het zicht erop door andere fietsers wordt ontnomen. Neergeklapte 

paaltjes vormen een extra risico. Botsingen tegen paaltjes vinden vaker dan andere enkelvoudige ongevallen in 

het donker plaats. Onvoldoende zichtbaarheid bij duisternis vormt dus een extra probleem (CROW-

Fietsberaad, 2011). Er is een reden dat dit vaak niet onder de aandacht ligt van de gemeente. Dat komt 

doordat paaltjesongevallen, net als andere eenzijdige fietsongevallen bijna niet geregistreerd worden.  

De oplossing wordt zo erger dan de kwaal. 

De voordelen van deze paaltjes die de gemeente ervaart verklaren waarom er op Nederlandse fietspaden 

grote hoeveelheden paaltjes zijn geplaatst. Het is uiterst onwenselijk om de gewoonte te laten ontstaan om 

fietspaaltjes te plaatsen bij de aanleg van een nieuwe fietsverbinding. Er moet goed worden nagedacht over 

het nut, de noodzaak en de vormgeving. Zo niet, dan schiet het paaltje zijn doel voorbij, want aan die overdaad 

van paaltjes kleven grote nadelen, waar de fietser, de hoofdgebruiker van deze infrastructuur, in eerste plaats 

het slachtoffer van wordt.  

Vanwege de gevaarzetting van deze obstakels beveelt het CROW dan ook al jaren aan om fietspaaltjes alleen 

toe te passen als dit strikt noodzakelijk is. Als de situatie kan worden opgelost zonder paaltje, dan moet de 

wegbeheerder alles uit de kast halen om de veiligheid op deze wijze te garanderen. Desondanks worden er 

nog steeds veel wellicht onnodige maar vooral onveilige paaltjes geplaatst. Het is van groot belang dat er bij de 

wegbeheerders bewustwording ontstaat van het gevaar en de mogelijkheden om de verkeerssituatie anders te 

regelen. Daarnaast draagt de wegbeheerder bij paaltjes een extra grote verantwoordelijkheid in vergelijking 

tot andere oorzaken van eenzijdige ongevallen. Met het plaatsen van een dergelijk obstakel creëert de 

wegbeheerder immers willens en wetens een extra risico. Het is juist dit aspect dat dit een interessante 

kwestie maakt. Bij het hanteren van de CROW-richtlijnen heeft een wegbeheerder de mogelijkheid om op 

basis van de omgevingsafhankelijke factoren eigen keuzes te maken, mits dit goed wordt beargumenteerd. 

Toch zijn er rechters die bij letsel door dergelijke obstakels terugvallen op deze extra verantwoordelijkheid van 

de gemeente. Dit maakt het ‘Dossier fietspaaltje’ een urgent veiligheidsprobleem dat in kaart moet worden 

gebracht. 

 

Deze informatieve notitie is een basisdocument voor de uitvoering van de kerntaakopdracht ‘Agenderen’. 

Deze opdracht wordt uitgevoerd in het kader van het profilieringstraject van de bacheloropleiding ‘Integrale 

Veiligheidskunde’ aan de Hogeschool Utrecht.  

De realisatie van deze informatienotitie vindt plaats in opdracht van de Fietsersbond. 
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2. ONDERZOEKSVRAGEN 

2.1.  DOELSTELLING 

Het doel van deze notitie is om inzicht te krijgen in de gevaarzetting die ontstaat bij obstakels (lees 

fietspaaltjes) op fietspaden en de daaromheen spelende perikelen. Met behulp van de aansluitende  

mini-symposium wordt dit veiligheidsprobleem geagendeerd bij meerdere stakeholders.  

2.2.  VRAAGSTELLING 

In deze notitie wordt een verzameling weergeven van informatie die leidt tot een onderzoeksvraag.  

In kader van de stage- en kerntaakopdracht ‘Agenderen’ wordt op basis van deze informatie een  

mini-symposium georganiseerd om de volgende onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden: 

Op welke wijze kan het belang van de implementatie van de CROW-richtlijnen gericht op veilige 

fietsinfrastructuur worden verduidelijkt bij gemeenten en wat is ervoor nodig om een goede toepassing te 

waarborgen?  

2.2.1.  DEELASPECTEN 

In dit vooronderzoek wordt aandacht besteed aan meerdere deelaspecten. Het is van belang dat alle 

aanwezigen bij het mini-symposium beschikken over dezelfde informatie en context rondom de gevaarzetting 

van fietspaaltjes. Daarnaast speelt de (mogelijke) juridische aansprakelijkheid hierbij een belangrijke rol. 

Deze informatieve notitie gaat in op de volgende onderwerpen: 

• Wat zijn fietspaaltjes en welke functies vervullen ze? 

• Welke eisen worden er door het CROW gesteld aan de plaatsing van fietspaaltjes? 

• Hoe ziet het gemeentelijk beleid eruit en is dit ook van toepassing op de praktijk? 

• Hoe ziet de juridische aansprakelijkheid eruit bij eenzijdige fietsongevallen? 

• Welke stakeholders zijn betrokken bij dit veiligheidsprobleem? 
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3. FIETSPAALTJES: WAT ZIJN HET EN WELKE FUNCTIE VERVULLEN ZE?  

Een effectieve, voordelige oplossing met nauwelijks onderhouds- en handhavingskosten. Het paaltje om 

ongewenst verkeer op fietspaden te weren of om de snelheid van snellere gebruikers op het fietspad te 

beperken (bij een kruising). Maar daarentegen zijn ze een permanente vorm van discomfort voor fietsers.  

Ze zijn ook een veelvoorkomende oorzaak van eenzijdige fietsongevallen. Elk jaar worden er een paar honderd 

zwaargewonde fietsers opgenomen op de SEH-afdeling vanwege een aanrijding met een paaltje. Het betreft 

vooral ouderen (CROW-Fietsberaad, 2014a). Een botsing met deze obstakels hakt er altijd in, zelfs als de 

snelheid laag is en de lichamelijke gevolgen meevallen. Soms heeft een paaltje of een stoeprand, grotere 

gevolgen: nooit meer werken, blijvend hersenletsel, een fundamenteel ander bestaan. Er zijn ook mensen die 

overlijden na een botsing met een paaltje (Broer, 2014).  

Deze eenzijdige ongevallen vinden vaak plaats op locaties waar fietsers niet bekend zijn. Het paaltje in de 

zogeheten ‘rijlijn’ van de fietser kan over het hoofd worden gezien. Maar ook paaltjes naast de weg, in de 

berm en overige wegafsluitingen leiden tot aanrijdingen. Een fietser kan een paaltje te laat of helemaal niet 

opmerken, als gevolg van een onopvallende kleur, het ontbreken van een inleidende markering of doordat het 

zicht erop door andere fietsers wordt ontnomen. Vooral wanneer er sprake is van onvoldoende zichtbaarheid 

bij duisternis is een dergelijk obstakel zeer riskant (CROW-Fietsberaad, 2011). Een ander nadeel is dat ze ook 

de doorgang van gladheidsbestrijdings- en hulpvoertuigen belemmeren. Indirect kan dit weer leiden tot meer 

discomfort en valpartijen door gebrekkige gladheidsbestrijding. Vaak worden in de winterperiode vele paaltjes 

tijdelijk verwijderd door de wegbeheerder. Hierdoor worden de fietspaden wel netjes gestrooid maar als het 

paaltje er plots weer staat is dit opnieuw een onverwachtse situatie waar een fietser soms te laat op kan 

anticiperen (CROW-Fietsberaad, 2014a).  

In de praktijk zitten er dus nogal wat haken en ogen aan het toepassen van fietspalen. De gevaarzetting is 

hoofdzakelijk bepaald door de wijze van plaatsing. Bij voorkeur staat een fietspaal niet te dicht op een bocht of 

kruising, is de paal ook in het donker goed waar te nemen en is de paal flexibel, zodat deze enigszins meegeeft 

bij een aanrijding. Daarnaast is inleidende belijning, al dan niet met een reliëf, op het fietspad noodzakelijk 

omdat het obstakel hierdoor beter zichtbaar wordt. Verder raadt het CROW neerklapbare paaltjes ten zeerste 

af. De liggende positie maakt de paal nog minder zichtbaar waardoor ze een nog groter risico vormen.  

De flexibele paaltjes blijken ook niet altijd een goede oplossing te zijn. Hulpverleningsvoertuigen kunnen 

erover heen rijden en ze veroorzaken bij een botsing minder letsel, dat is positief. Maar de praktijk leert dat 

ook veel ‘gewone’ automobilisten zich niet laten tegenhouden door een flexibel paaltje. Daarnaast buigen de 

paaltjes, maar ze raken ook beschadigd en sterk vervuild omdat ze langs de onderkant van voertuigen 

schrapen. Dit komt de zichtbaarheid vervolgens weer niet ten goede (Fietsverkeer, 2014).  

Ten slotte is het opruimen van paaltjes niet alleen winst voor de fietser, het scheelt de gemeente ook 

kopzorgen. De meeste paaltjes zijn te verwijderen met een sleutel. Uiteraard beschikken hulpdiensten over 

deze sleutel, maar bewoners lijken er vaak ook een in het bezit te hebben. Dit heeft tot gevolg dat de palen 

verdwijnen of dat er sluipverkeer ontstaat. Hierdoor wordt een nieuw probleem gecreëerd. Als de paal wordt 

weggehaald (of neergeklapt) resteert een verhoogd middeneiland dat slecht zichtbaar is (CROW-Fietsberaad, 

2014a).  

 

  

Figuur 1 Beschadigingen reflectiemateriaal overrijdbare palen op verhoogd 

middeneiland (CROW-Fietsberaad, 2014a, p. 14) 
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4. CROW-RICHTLIJNEN: HOE PLAATS JE EEN FIETSPAALTJE? 

Een veilige inrichting van wegen fietspaden is dus een voorwaarde voor een veilige afwikkeling van het 

verkeer. Een veilig ingerichte weg kan ongevallen voorkomen en de letselernst van eventuele ongevallen 

beperken. Dit sluit aan bij de veiligheidsvisie ‘Duurzaam Veilig’. Duurzaam Veilig Wegverkeer houdt in dat de 

verkeersomgeving zó is ingericht dat ongevallen worden voorkomen, en als het dan toch gebeurt moet de 

ernst van de afloop beperkt blijven. In deze visie staan vijf principes centraal: functionaliteit van wegen, 

homogeniteit van massa en/of snelheid en richting, fysieke en sociale vergevingsgezindheid, herkenbaarheid 

en voorspelbaarheid van wegen en gedrag en statusonderkenning. De mens is in deze visie de ‘maat der 

dingen’. De mens die kwetsbaar is, fouten maakt, en zich niet altijd aan de regels houdt (SWOV, 2019a).  

Wegbeheerders (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) zijn verantwoordelijk voor de bestaande en 

nieuwe infrastructuur. Als hulpmiddel voor het veilig inrichten van wegen zijn er CROW-richtlijnen.  

Daardoor zijn de functie, vorm en gebruik van wegen min of meer op elkaar afgestemd (herkenbaarheid en 

voorspelbaarheid). Bij het voorkomen van (eenzijdige) fietsongevallen zijn infrastructurele keuzes van grote 

waarde. De fietsinfrastructuur kan worden verbeterd door hogere kwaliteitseisen bij ontwerp van fietspaden 

voor markeringen, obstakels en veilige bermen (Rijksoverheid, 2018) . Een volledig veilig ingerichte 

fietsinfrastructuur voorkomt naar schatting circa 115 doden en 3850 ernstig gewonden per jaar (SWOV, 2012). 

Misschien dat de vraag is ontstaan waarom er ondanks deze richtlijnen toch grote verschillen ontstaan in de 

kwaliteit van de fietsinfrastructuur. De CROW-richtlijnen hebben geen wettelijke status en daarom is de 

afdwingbaarheid van de aanbevelingen maar beperkt beschikbaar. Afwijken van de CROW-normen wordt door 

de rechter, mits goed beargumenteerd (ongemotiveerd afwijken mag niet), daarom over het algemeen niet 

bestraft. Hoofdstuk 6 gaat verder in op het ‘afdwingen’ van naleving door individuele burgers, bedrijven of 

belangenverenigingen.  

Normen voor verkeersveiligheid versus milieubeleid 

In tegenstelling tot verkeersveiligheid zijn normen op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening vaak wel 

wettelijk vastgelegd. Wanneer een nieuwe weg wordt aangelegd schrijft de Wet Milieubeheer bijvoorbeeld 

voor dat onderzocht moet worden of de wettelijke grenswaarden voor bepaalden stoffen niet worden 

overschreden. Voor verkeersveiligheid bestaan dus wel leidende richtlijnen voor een veilige inrichting, maar 

deze hebben geen wettelijke verankering (Verkeerskunde.nl, 2016).  Juist omdat er geen wettelijke normen 

zijn voor verkeersveiligheid, hebben gemeenten wellicht meer ruimte voor maatwerk.  

In de praktijk blijkt dat de CROW-richtlijnen voor paaltjes nauwelijks worden toegepast. Uit onderzoek van de 

SWOV blijkt dat bijna de helft van de gemeenten niet kan aangeven of hun fietsinfrastructuur in het algemeen 

voldoet aan de Ontwerpwijzer van Fietsverkeer. Uit observaties op straat blijkt dat gemeenten vooral de 

richtlijnen voor de breedte van fietspaden, ribbelmarkering vóór fietspaaltjes en de obstakelvrije afstand vaak 

niet hebben toegepast in hun fietsinfrastructuur (SWOV, 2014). De verklaring hiervoor? Kosten van de 

maatregelen en gebrek aan ruimte om fietspaden te verbreden of een fundering aan te leggen, evenals een 

gebrek aan goede afstemming met andere gemeentelijke afdelingen.  
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4.1.  VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK: ZO MOET HET NIET, GEBEURT HELAAS WEL  

 

4.2.  KEUZESCHEMA SANERING VAN PALEN OP FIETSPADEN  

Het mag wel duidelijk zijn dat er sprake is van een veiligheidsprobleem als het gaat om fietsinfrastructuur en 

de aanwezige obstakels. In 2014 publiceerde CROW-Fietsberaad de vernieuwde versie van het “Keuzeschema 

sanering van palen op fietspaden” met een tweeledig doel. Ten eerste het saneren van zoveel mogelijk 

paaltjes op de Nederlandse fietspaden. Daarnaast bevorderen dat locaties met palen die echt noodzakelijk zijn, 

ook zo veilig mogelijk worden vormgegeven. In bijlage 1 is het keuzeschema weergeven waarmee de 

wegbeheerder wordt bijgestaan de beste afweging te maken over de noodzaak en vormgeving van fietspalen. 

Bij het doorlopen van dit keuzeschema geldt de omgekeerde bewijslast. Dit houdt in dat en wegbeheerder 

alleen een paaltje mag plaatsen als de noodzaak duidelijk kan worden aangetoond. En voor de bestaande 

situaties geldt: verwijder het paaltje, tenzij de noodzaak aangetoond is (CROW-Fietsberaad, 2014a). 

Het schema bevat 7 vragen:  

1. Is er (zonder paaltje) een probleem? 

2. Kan het probleem ook opgelost worden zonder paaltje? 

3. Wat is de beste locatie voor een paaltje? 

4. Is een goede vormgeving van het paaltje mogelijk? 

5. Is het probleem groter dan de nadelen van het paaltje? 

6. Zorgvuldige realisatie locatie met palen. 

7. Beheer, onderhoud en monitoring van de palen. 

Figuur 2 Een slecht geplaatst fietspaaltje met zeer slechte 

zichtbaarheid in de duisternis (CROW-Fietsberaad, 2011, p. 35) 
Figuur 3 Zijn dit paaltje en de verhoogde scheiding hier echt 

noodzakelijk? (CROW-Fietsberaad, 2011, p. 36) 

Figuur 4 Een ander obstakel op een fietspad: een zeer slecht zichtbare 

varkensrug midden op het fietspad (CROW-Fietsberaad, 2011, p. 33) 
Figuur 5 Middengeleider met verkeerszuil. Goed zichtbaar, 

grote kans op aanrijdingen (fietsstuur tegen bord) Is het hier 

noodzakelijk? 
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4.3.  FIETSPAALTJES, HOE MOET HET DAN WEL?  

Op het moment dat een wegbeheerder wil overgaan tot het plaatsen van een fietspaaltje is het belangrijk dat 

er een goede afweging wordt gemaakt. Met behulp van het keuzeschema (bijlage 1) kan de wegbeheerder tot 

een besluit komen (CROW-Fietsberaad, 2014a). In dit hoofdstuk worden de onderliggende stappen uitgewerkt 

en de belangrijkste onderdelen uitgelicht.  

STAP 1. IS ER (ZONDER PALEN) EEN PROBLEEM?  

Het bepalen van de noodzaak begint al bij de eerste stap. Dit is misschien wel de belangrijkste stap in het 

gehele keuzeschema. Het is daarom ook van groot belang om expliciet stil te staan bij deze vraag: is er 

überhaupt een probleem? Zoals al eerder gezegd geldt de omgekeerde bewijslast. Alleen als aangetoond kan 

worden dat er sprake is van een probleem, mag de plaatsing van palen overwogen worden. Ook voor de 

bestaande situaties geldt dat de palen er alleen mogen blijven staan als aannemelijk gemaakt wordt dat het 

verwijderen daadwerkelijk tot een probleem zal leiden. Ook voor de bestaande situatie geldt dat alle 

vervolgstappen doorlopen moeten worden om de palen te laten staan. Plaats palen alleen als er sprake is van 

klachtenvorming. Het is raadzaam om bij de vormgeving van een nieuwe situatie wel rekening te houden met 

palen, op die manier kan er, als dit nodig blijkt op een passende wijze palen worden toegepast. 

Heldere definitie 

Door het probleem zo goed mogelijk te definiëren kan er een goede inschatting gemaakt worden van de 

omvang van het probleem. Alleen op deze wijze kan er een effectieve oplossing toegepast worden. Mogelijke 

problemen kunnen zijn: 

a. hinder en gevaar dor rijdende (personen)auto’s op het fietspad; 

b. hinder en gevaar door geparkeerde (personen)auto’s op het fietspad; 

c. beschadigingen van verharding, kunstwerken of bermen door zware voertuigen.  

Omvang van het probleem 

In dit onderdeel wordt er stil gestaan bij hoe vaak het oneigenlijk gebruik van het fietspad voorkomt.  

In hoeverre ervaren fietsers hiervan overlast? De omvang van het probleem is vaak moeilijk vast te stellen. 

Echter kan er wel een inschatting worden gemaakt aan de hand van: 

• klachten van omwonenden en fietsers. Bij een goede registratie van klachten is het van belang om 

zoveel mogelijk door te vragen over de aard van het probleem. De frequentie, de tijdstippen en het 

type voertuig dat oneigenlijk gebruikt maakt van het fietspad.  

 

• Tellingen tijdens de spits, eventueel met behulp van telslangen of camera’s.  

• Beschadigingen van de berm dan wel bandensporen vastleggen in een dossier.  

• Als er sprake is van overlast door geparkeerde (personen)auto’s is de omvang van het probleem 

gemakkelijker vast te stellen omdat de overtreding langer duurt.  

• De inzet van een speciale website, waarop inwoners kunnen aangeven welke palen overbodig zijn en 

welke zij beschouwen als noodzakelijk. 
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STAP 2. KAN HET PROBLEEM OPGELOST WORDEN ZONDER PALEN?  

Of er alternatieve oplossingen zijn, hangt onder meer af van de aard van het probleem zoals beschreven in 
stap 1. Voor vrijwel alle situaties gelden de volgende tips: 

• duidelijke(r) bebording en markering, zoals een aankondiging van doodlopende weg. 

• Omwonenden in de buurt informeren over het ongewenst gebruik en de nadelen. Anderzijds: klagers 
uitleggen dat een incidentele auto op het fietspad niet altijd de plaatsing van palen rechtvaardigt.  

• Aanspreken specifieke overtreders.  

• Handhaving, bijvoorbeeld in de spits of tijdens evenementen. 
 

Als hinder en gevaar door rijdende (personen)auto’s het probleem zijn: 

• De formele route voor het autoverkeer korter of sneller maken. 

• De oneigenlijke route via het fietspad langer of lastiger maken.  

 
Als hinder en gevaar door geparkeerde (personen)auto’s het probleem zijn: 

• Meer parkeervoorzieningen aanleggen voor of na het fietspad. 

• Parkeren in de berm van het fietspad fysiek onmogelijk of moeilijk maken. 

• Handhaving bij foutparkeren is ook zeer kansrijk. De overtreding duurt immers langer. 
 

Als beschadiging door zware voertuigen het probleem is: 

• Zwaardere constructie toepassen, zodat zware voertuigen geen schade aanrichten. 

• Hoogtebeperking instellen en handhaven. 

STAP 3. WAT IS DE BESTE LOCATIE VOOR DE PALEN?  

Het CROW-Fietsberaad heeft aan de hand van uitgevoerde gedragsobservaties (2014b) kunnen constateren 

dat de locatiekeuze een belangrijke rol speelt. Het veiligheid en het comfort van de fietsers wordt hierdoor 

namelijk in grote mate beïnvloed. Bij voorkeur mogen er over een gehele afstand van 15 tot 10 meter 

voorafgaand aan de palen geen verstoringen zijn, zoals kruispunten, bochten, geparkeerde auto’s of 

overgangen in het profiel.  

• De locatie sluit aan bij het verwachtingspatroon en het attentieniveau van fietsers; nabij het begin van 

het fietspad of een bijzonder punt. 

• Een hoger attentieniveau is gewenst, maar de taakbelasting voor de fietser mag niet te groot zijn. 

Juist daarom moet een paaltje te dicht op een kruispunt, helling of bocht voorkomen worden. 

Aanbevolen wordt om een afstand aan te houden van minimaal 12,5 meter tot het kruisingsvlak.  

• Zichtbaarheid: nabij openbare verlichting, niet in een bocht.  

• Praktisch: voldoende ruimte voor een goede vormgeving. 

• Strategisch en effectief: de gewenste locatie hangt samen met de aard van het probleem.  

STAP 4. IS EEN GOEDE VORMGEVING VAN DE LOCATIE MET PALEN MOGELIJK?  

Bij de goede vormgeving gaat het om veel meer dan slechts de kleur, hoogte of dikte van de palen. Uit het 

uitgevoerde onderzoek (2014b) blijkt dat vooral de dwarspositie van de palen en de inleidende markering 

sterker bijdragen aan een veiliger weggedrag van fietsers. In de vierde stap worden deze elementen benoemd.  
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STAP 4.1. DWARSPOSITIE VAN DE PALEN  

Met de dwarspositie van de palen wordt de afstand van de palen tot de rand van het fietspad en de onderlinge 

afstand tussen palen aangeduid. Een zeer belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de palen nooit op de 

‘natuurlijke’ rijlijn van fietsers mogen staan.  Normaliter houdt een fietser een afstand van 30 tot 100 cm tot 

aan de trottoirband of de berm. Rekening houdend met een stuurbreedte van 75 cm, gaat het dus om een 

strook van circa 130 cm vanaf de trottoirband of berm. Dit wordt ook wel de natuurlijke rijlijn genoemd. Een 

fietser kan palen – bijna met zijn ogen dicht – passeren zonder enige koersaanpassing (CROW-Fietsberaad, 

2014b).  

De palen moet ook zo geplaatst worden dat het voor fietsers in één oogopslag duidelijk is welke doorgang zij 

geacht worden te nemen. Dit is vooral relevant op het moment dat het fietspad dusdanig breed is dat er 

meerdere palen nodig zijn om motorvoertuigen te weren. De gewenste doorgang moet duidelijk het breedst 

zijn. Ook de inleidende markering kan sterk bijdragen aan die duidelijkheid. 

Daarnaast is het voor fietsers ook wenselijk om de afstand tussen palen zo groot mogelijk te maken, maar dit 

mag niet ten koste gaan van het uiteindelijke doel: motorvoertuigen weren. De minimumbreedte van de 

doorgang is 160 cm. Deze breedte blijkt uit de evaluatie effectief om personen(auto’s) te weren (CROW-

Fietsberaad, 2014b). 

Uit het onderzoek van het Fietsberaad blijkt dat een doorgang van 160 cm te smal is voor veel duo-fietsers. 

Afhankelijk van de aard van het probleem (stap 1) kan in veel gevallen een bredere doorgang aangehouden 

worden. Ook blijkt uit het onderzoek dat een bredere doorgang ook sluipverkeer blijkt te weren. Naast de 

feitelijke breedte van de doorgang verwacht. Het Fietsberaad dat het aantal en het type palen kunnen 

bijdragen aan een uitstraling die motorvoertuigen weert. Op deze wijze wordt visueel de selectieve afsluiting 

benadrukt. 

Toepassing praktijksituaties 

Deze uitgangspunten samen leiden tot een aantal mogelijke oplossingen, afhankelijk van de fietspadbreedte. 

De aanbevelingen voor het weren van personenauto’s (doorgangsbreedte van 160 cm) zien er als volgt uit: 

• Verhardingsbreedte smaller dan 140 cm: palen aan weerzijden in de berm. 

• Tussen 140 en 250 cm: verbreden tot 330 cm. Palen aan weerzijden en één in het midden. 

• Tussen 250 en 350 cm: palen aan weerzijden in de berm en één in 

het midden. Restruimte tussen verharding en palen in de berm 

eventueel opvullen met klinkers. 

• Breder dan 330 cm: twee palen in het midden en palen aan 

weerzijden van het fietspad. 

Aandachtspunt: de effectieve breedte van een doorgang moet minimaal 160 

cm zijn. Als er sprake is van een gesloten wand direct naast het fietspad, 

gaat dit ten koste van de effectieve breedte. Fietsers behouden namelijk 

circa 75 cm schuwafstand tot de wand.   

STAP 4.2. INLEIDENDE MARKERING 

Het belang van de inleidende markering kan niet genoeg benadrukt worden. Uit de gedragsobservaties blijkt 

dat een goede inleidende markering een sterk geleidende werking heeft op de koers van fietsers. Ze komen 

niet eens in de buurt van de palen. Daarnaast vervult de markering ook een tijdige waarschuwende functie. 

Ook in situaties waarbij het zicht door andere verkeersdeelnemers belemmerd wordt. De markering draagt 

ook sterk bij aan de opvallendheid van de palenlocatie (CROW-Fietsberaad, 2014b). 

Figuur 6 Fietspad is ter hoogte van de palen 

verbreed tot 330 cm (CROW-Fietsberaad, 2014a). 
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Vormgeving van de markering 

Om de markering op de juiste wijze vorm te geven doet het Fietsberaad de volgende aanbevelingen: 

• Start met de markering op 15 tot 10 meter voor de palen (1 tot 3 seconden tijd om te anticiperen).  

• Pas niet alleen een puntstuk toe voor de palen op het fietspad, maar ook kantmarkering voor de 

palen naast het fietspad. 

• De markering moet fietsers op minimaal 30 cm langs de palen leiden.  

• Het puntstuk moet een duidelijke omtrek hebben (geen onderbroken lijn). 

• Zorg voor voldoende contrast tussen verharding en markering. Dit is bij beton(tegels) een groter 

probleem dan bij (rood)asfalt, hier is het contrast duidelijk groter. 

Ribbels 

Een bijzonder aspect van de markering betreft de ribbels. Uit de uitgevoerde gedragsobservaties door het 

Fietsberaad blijkt dat fietsers niet of nauwelijks over de ribbels rijden. Het is niet mogelijk om te constateren 

dat de ribbels hun waarschuwende functie hebben kunnen vervullen. Echter blijft de aanbeveling voor de 

toepassing van de ribbels gehandhaafd. Dat geldt met name voor drukke locaties (hoge taakbelasting van de 

fietsers) en voor locaties met slechte verlichting. De ribbels vormen een laatste waarschuwing voor fietsers die 

toch afkoersen op een paal. De ribbels moeten duidelijk meer trilling veroorzaken dan de verharding.  

Dit alles resulteert in de volgende aanbevelingen: 

• Pas in de laatste 5 meter voor de paal/palen ribbels toe die 

haaks op de rijrichting staan. 

• De gewenste hoogte van de ribbels hangt af van het type 

verharding. Minimaal 6 mm bij een vlakke asfalt- of 

betonverharding, minimaal 2 cm bij tegels of klinkers. 

• De onderlinge afstand tussen de ribbels mag niet te klein 

zijn, minimaal 15 cm.  

 

STAP 4.3. VERLICHTING EN ZICHTBAARHEID 

In de evaluatie van de proeflocaties heeft de Fietsberaad ook de zichtbaarheid van de palenlocaties uitgebreid 

onderzocht. De belangrijkste conclusie: zichtbaarheid is een relatief begrip. Het gaat immers om de 

opvallendheid ten opzichte van de omgeving. Zo valt een paal in een rustige bosrijke omgeving meer op dan 

diezelfde paal in een hectische stedelijke omgeving. Een paal met LED-licht in de kop valt bij duisternis meer 

op, dan diezelfde paal bij daglicht (zie bijlage 2 voor voorbeelden) (CROW-Fietsberaad, 2014a, p. 11). 

Figuur 7 De markering zoals een slechtziende het waarneemt volgens de IDED-methode (CROW-Fietsberaad, 2014b) 

Figuur 8 Voorbeeld van betonribbel die fietsers 

een laatste waarschuwing geven. Hoogte 8 mm, 

onderlinge afstand circa 15 cm 
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Op basis van de evaluatie-uitkomsten (2014b), aangevuld met bestaande inzichten, doet het Fietsberaad de 

volgende aanbevelingen gericht op de zichtbaarheid: 

• Bij voorkeur wordt de palenlocatie verplicht met lichtmasten op circa 5 meter voor en na de palen. 

Dit geeft het meest rustige beeld en zo kunnen fietsers zich het beste oriënteren op een veilige koers. 

Pas geen monochromatisch (oranje) maar wit licht toe, zodat contrasten (markering-wegdek, rood-

wit) zo goed mogelijk uit de verf komen. 

 

• Op donkere locaties zonder openbare verlichting is LED-verlichting een must. Led op het wegdek die 

de paal aanschijnt geeft een rustiger beeld dan LED’s in de kop van de palen. Wees terughoudend met 

knipperende LED’s. Ze vergroten weliswaar aantoonbaar de opvallendheid, maar creëren ook een 

onrustig wegbeeld.  

 

• In uitzonderlijke situaties kunnen glow-in-the-dark-materialen een bijdrage leveren aan de 

zichtbaarheid, bijvoorbeeld in natuurgebieden. Het materiaal moet dan op geruime afstand voor paal 

(10 tot 20 meter) op het wegdek aangebracht worden, omdat de glow alleen van dichtbij opvalt.  

 

• In alle gevallen geldt dat de aanbevelingen over de markering en over de palen een grote bijdrage 

leveren aan de zichtbaarheid. Zowel bij daglicht als bij duisternis. 

 

STAP 4.4. DE PAAL ZELF 

Naast het uitgevoerde onderzoek naar de zichtbaarheid ten opzichte van de omgeving is er ook gekeken naar 

de praktische zaken. Voor de uitvoering van de paal zelf resulteert dit in de volgende aanbevelingen: 

• Diameter van ca 16 cm in plaats van de gebruikelijke 9 cm.  

Voordelen: de paal valt iets meer op, bij een aanrijding wordt de energie over een groter oppervlak 

verdeeld en een dikkere paal benadrukt de selectieve afsluiting iets sterker. 

 

• Hoogte 75 tot 100 cm een hogere paal draagt bij aan de opvallendheid, maar de paal mag niet hoger 

zijn dan de meeste fietssturen. Alle palen op één palenlocatie zijn bij voorkeur even hoog. 

 

• 50 procent wit en 50 rode kleur. Dit draagt bij aan de opvallendheid bij zowel donkere als lichte 

achtergronden. Het wit is bij voorkeur uitgevoerd in retro-reflecterend materiaal. 

 

• Energie-absorberend, bijvoorbeeld door een kunststof schil rond een stalen kern.  

Voordeel: minder letsel bij een aanrijding. 

 

• De paal mag geen uitstekende delen bevatten. 

• Degelijke verankering. Vaak is er een betonvoet nodig. 

• LED-verlichting in de kop alleen indien het echt noodzakelijk is. 

• In verband met gladheidsbestrijdings- en hulpvoertuigen moeten palen volledig uitneembaar of 

verzinkbaar zijn. Een neergeklapte paal mag nooit op het wegdek liggen.  

De selectieve toegang voor gladheidsbestrijdings- en hulpverleningsvoertuigen is misschien wel het lastigste 

aspect van fietspadpalen. Vaak wordt er dan gekozen voor uitneembare of neerklapbare palen. Zoals al eerder 

is benoemd is het beheer van de (uiteenlopende) sleuteltjes hierbij een probleem. Door de relatief hoge 

arbeidsintensiteit (paaltjes uit te nemen of neerklappen en terugplaatsen) kiezen veel gemeenten ervoor om 

in de winterperiode alle palen op gladheidsbestrijdingsroutes te verwijderen.  
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Dit kan weer leiden tot oneigenlijk gebruik door ‘gewone’ motorvoertuigen. Ook is er onderzoek gedaan naar 

de flexibele palen als geschikt alternatief. Zoals eerder beschreven kleven hier veel nadelen aan.  

De overrijdbare palen bleken dan ook geen groot succes. Uit ervaringen met deze paal blijkt dat er vooralsnog 

geen betaalbaar alternatief is voor uitneembare of neerklapbare palen met sleuteltjes.  

STAP 5. IS HET PROBLEEM GROTER DDAN DE NADELEN VAN HET PAALTJE?  

In de vijfde stap wordt nogmaals getoetst of de nadelen van de palen niet zwaarder wegen dan het oplossen 

van het probleem. Dit is met name van belang als een vormgeving conform de aanbevelingen in stap 4 niet 

gerealiseerd kan worden. Denk hierbij aan een ruimtegebrek of de geldende kwaliteitseisen aan de openbare 

ruimte. Deze afweging kan ertoe leiden dat er geen palen geplaatst worden of dat palen verwijderd worden. 

STAP 6. LET OP DE DETAILS BIJ DE REALISATIE  

Het daadwerkelijk realiseren van een palenlocatie lijkt een eenvoudige opgave. Toch bleek uit het onderzoek 

van de CROW-Fietsberaad dat het lastig was om de uitgangspunten van het keuzeschema tot in detail op straat 

te realiseren. Mogelijke verklaring hiervoor is het onderschatten van het belang van het detailniveau.  

Ook de macht der gewoonte speelt hierbij naar waarschijnlijkheid een rol.  

Het is daarom belangrijk dat wegbeheerders scherp toezien op de realisatie conform de aanbevelingen en 

richtlijnen. Zo kan er een nieuwe gewoonte ontstaan. Aanbevelingen om hier aandacht voor te behouden: 

• Zorg voor een helder ontwerp met oog voor de detaillering, waarin de uitgangspunten van het 

keuzeschema goed zijn verwerkt. Wees hierbij extra alert op de maatvoeringen (betonvoet van het 

paaltje en trottoirbanden). Voor alle tekeningen en maatvoering zie bijlage 3. 

• Beperk het aantal betrokken partijen.  

STAP 7. ORGANISEER BEHEER, ONDERHOUD EN MONITORING  

De laatste stap is het organiseren van beheer, onderhoud en monitoring. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het 

periodiek laten schoonmaken van palen en eventuele LED-verlichting, zodat de zichtbaarheid gewaarborgd 

blijft. Punt van aandacht is tevens hoe de toegankelijkheid voor gladheidsbestrijdingsvoertuigen geregeld 

wordt. Hoe kan de periode zonder palen zo kort mogelijk zijn? Het betreft hier namelijk locaties waar de palen 

echt noodzakelijk zijn als het keuzeschema correct wordt opgevolgd. Ook moet er gelet worden op de 

monitoring van de situatie. Blijven de palen hun autowerende functie vervullen? Zijn er ontwikkelingen, 

waardoor de noodzaak van de paal verdwijnt? 
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5. BELEID VAN WEGBEHEERDERS EN DE UITVOERING: WAAR GAAT HET MIS?  

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema waar veel over wordt geschreven. Bijvoorbeeld in het SPV 2030. 

Iedereen zou toch veilig moeten kunnen deelnemen aan het verkeer en ongedeerd thuis kunnen komen.  

Het is een ambitieus doel en het vergt van alle betrokken partijen, zowel overheden als diverse 

maatschappelijke partners, een gevoel van urgentie. Er moet structureel aandacht zijn voor verkeersveiligheid 

en ieder moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor het eigen deel in de keten.  

Het is evident dat rijk, provincies, vervoerregio’s, gemeenten en waterschappen primair aan zet zijn. Dit zijn de 

wegbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de verkeersveiligheid op hun wegen en daarop kunnen worden 

aangesproken door bewoners. Dit thema moet integraal onderdeel uitmaken van planvorming, niet allen voor 

verkeersveiligheidsplannen maar ook voor het integraal veiligheidsplan of voor omgevingsplannen die 

betrekking hebben op de ruimtelijke inrichting van een gemeente (Rijksoverheid, 2018, pp. 10-13).  

Om een veilige afwikkeling in het verkeer te realiseren moet er een veilig ingerichte weg zijn.  

Dit kan ongevallen voorkomen en de letselernst van eventuele ongevallen beperken. Dit sluit dan ook aan bij 

de veiligheidsvisie Duurzaam Veilig. De wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor de bestaande en de nieuwe 

infrastructuur. Als hulpmiddel voor het veilig inrichten van wegen maken zij gebruik van de CROW-richtlijnen. 

Hierdoor worden functie, vorm en gebruik van wegen op elkaar afgestemd. Door de mogelijkheid tot 

maatwerk zijn er echter vele wegvarianten ontstaan waarbij de functie en gebruik niet altijd eenduidig zijn 

(‘grijze wegen’) (Rijksoverheid, 2018, pp. 20-21). 

Ondanks de gedeelde doelen en de centraal gedeelde visie van Duurzaam Veilig kan bijna de helft van de 

gemeenten niet aangeven of hun fietsinfrastructuur in het algemeen voldoet aan de Ontwerpwijzer 

Fietsverkeer. Het betreft hier ook de richtlijnen gericht op de breedte van fietspaden, ribbelmarkering vóór 

fietspaaltjes en de obstakelvrije afstand (SWOV, 2014).  

5.1.  GEBRUIKEN, TOEPASSEN, NALEVEN, BENUTTEN, OPVOLGEN?  

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met termen als toepassen, gebruiken, naleven, benutten, implementeren en 

opvolgen van richtlijnen en kennis? De terminologie kan variëren per vakgebied: naleving wordt in de 

criminologie gebruikt voor het opvolgen van wetten en (beleids)regels. Meestal staat er op het niet-opvolgen 

een straf. Bij richtlijnen gericht op infrastructuur is dat niet het geval en wordt gesproken van ‘spontane 

naleving’. Het afwijken van de richtlijn wordt door de rechter, mits goed beargumenteerd, namelijk niet 

bestraft. In de bestuurskunde gaat het over het kennen, begrijpen en toepassen van deze richtlijnen.  

Samen vormt dit de ‘ladder van kennisgebruik’ (SWOV, 2014, p. 4). 

In bestuurskundig onderzoek naar het gebruik van richtlijnen voor weginfrastructuur door provincies en 

gemeenten wordt duidelijk dat alle provincies de richtlijnen voor infrastructuur kenden en de meesten deze 

implementeerden op hun wegen. Toch zijn er ook een aantal factoren die van invloed zijn om de 

implementatie van de richtlijnen in het bestuurskundig onderzoek. Het gaat hierbij om lokale (ruimtelijke) 

omstandigheden, kosten van aanleg en onderhoud, de abstractheid van de beschikbare kennis, het gebrek aan 

vertrouwen in onderzoekers en/of de onderzoeksresultaten, verschillen in opvattingen over het bestaan van 

beleidsproblemen en het draagvlak van maatregelen of politieke argumenten. 

In het criminologisch onderzoek zijn er ook een paar factoren die van invloed zijn op het naleven van de 

richtlijnen. Een deel van deze factoren heeft betrekking op strafdreiging; een ander deel heeft invloed op 

spontane naleving (zonder strafdreiging). De laatste factoren zijn betreffen de kennis van de regels, de kosten 

en baten (ofwel gebruiksgemak, tijd, kosten en moeite), de mate van acceptatie van de regels, 

gezagsgetrouwheid (de mate waarin regelgevende instantie als autoriteit wordt gezien), en de niet-

overheidscontrole (ofwel de sociale druk vanuit burgers of collega’s.). 
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5.2.  UITKOMSTEN EN CONCLUSIES SWOV-ONDERZOEK 

Hoewel uit het onderzoek een groot draakvlak voor de richtlijnen van het CROW in het algemeen blijkt, 

gebruiken de meeste wegbeheerders de ‘Ontwerpwijzer Fietsverkeer’ weinig tot niet. Ongeveer een derde 

gebruikt de Ontwerpwijzer regelmatig, meestal voor het opzoeken van ingewikkelde zaken en details.  

Een van de uitkomsten is dat respondenten aangeven meer aansluiting bij de praktijk te willen zien.  

Als belangrijke reden om van de Ontwerpwijzer af te wijken wordt een gebrek aan ruimte genoemd.  

Daarnaast spelen de kosten een grote rol, met name het aanpassen van de bestaande fietsinfrastructuur die in 

het verleden niet volgens de thans geldende aanbevelingen is ontworpen.  

De mate van acceptatie van richtlijnen en de naleving ervan blijken uit het onderzoek significant samen te 

hangen: hoe meer respondenten aangeven dat zij de aanbevelingen uit de Ontwerpwijzer accepteren, hoe 

meer zij aangeven dat hun fietsinfrastructuur is ingericht volgens deze aanbevelingen. Dit wordt ook 

onderschreven met andere resultaten uit het onderzoek.  

Ten slotte is er ook sprake van een significante samenhang gemeten tussen sociale druk van collega’s en 

naleving: hoe meer respondenten aangeven dat zij sociale druk van collega’s verwachten, hoe meer zij 

aangeven dat hun fietsinfrastructuur overeenkomt met de aanbevelingen (SWOV, 2014).  

5.3.  WIE GAAT ER OVER HET FIETSPAALTJE?  

Op het moment dat er een nieuwe situatie wordt vormgegeven is het vaak de verkeerskundige van de 

wegbeheerder of degene die het verkeerskundig ontwerp maakt, die bepaalt of er een paaltje op het fietspad 

wordt geplaatst. In bestaande situaties komt het echter regelmatig voor dat de wegbeheerder (buitendienst) 

op basis van klachten of naar eigen inzicht, zonder verder overleg, een paaltje plaatst. Zo blijkt uit het 

uitgevoerde onderzoek van DTV Consultants en AGEL-adviseurs, dat in opdracht van Fietsberaad en het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd. Een afweging waarin de wenselijkheid van het paaltje 

wordt getoetst, blijft hier dan achterwege. Het blijkt ook voor te komen dat paaltjes worden geplaatst op basis 

van politieke toezeggingen, bijvoorbeeld van een wethouder, zonder dat de verkeerskundige noodzaak is 

aangetoond (Verkeerskunde.nl, 2013).  

5.4.  GEEN INLEIDENDE RIBBELMARKERING  

Een andere opvallende uitkomst uit dit onderzoek is dat er vrijwel nergens inleidende ribbelmarkering 

(onderdeel van de richtlijn) wordt toegepast. Een grote hoeveelheid (76 procent) van de respondenten past dit 

nooit toe en onwetendheid is hiervoor de belangrijkste reden. Slechts 5 procent van de respondenten past 

altijd ribbelmarkering toe. Toch staat sinds 2004 in de ASVV (aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen 

binnen de bebouwde kom) dat ‘inleidende ribbelmarkering bij middelste paaltjes noodzakelijk is’.  

Wellicht denken veel verkeerskundigen wel dat ze de richtlijnen kennen, maar wordt de betreffende pagina uit 

de ASVV niet of niet goed geraadpleegd (Verkeerskunde.nl, 2013).  

Er is dus niet zozeer sprake van onwil maar er zijn vele andere factoren die het keuzeproces beïnvloeden. 

Zowel grote als kleinere gemeenten kampen met een gebrek aan mankracht en financiële middelen. Ook is er 

vaak sprake van een gebrek aan gevoel van urgentie. Vele gemeenten hebben geen of nauwelijks beeld van de 

paaltjes binnen haar grondgebied. Daarnaast speelt er ook een politiek belang vanuit de wethouder. Wellicht 

dat een verkeersambtenaar wel wil, maar de wethouder geen belang ziet. 

 

Het is juist hierdoor van groot belang om dit veiligheidsprobleem te agenderen bij wegbeheerders, specifiek bij 

gemeenten. Er is op gemakkelijke wijze veiligheidswinst te behalen binnen elke gemeente. Er moet alleen wel 

een gevoel van urgentie ontstaan om dit probleem aan te pakken. 
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6. JURIDISCHE ASPECTEN: HOE ZIT DAT BIJ EENZIJDIGE FIETSONGEVALLEN?  

Een gat in de weg, een losliggende tegel of een slecht geplaatst fietspaaltje, je kunt lelijk terechtkomen.  

In sommige gevallen gaan slachtoffers over tot een aansprakelijkheidstelling van de gemeente of andere 

wegbeheerder. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van deze procedure, welke wettelijke grondslag 

van belang is en wanneer een wegbeheerder verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. 

6.1.  AANSPRAKELIJKHEIDSTELLING VAN EEN WEGBEHEERDER 

In Nederland liggen verschillende wegen en deze hebben soms een andere verantwoordelijke wegbeheerder. 

Er zijn rijkswegen, provinciale wegen, lokale wegen en waterschapswegen. In de wet is vastgelegd dat een 

wegbeheerder verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het onderhoud van de wegen. Gemeenten zijn dus ook 

verantwoordelijk voor een goede en veilige openbare ruimte en infrastructuur binnen hun gebied.  

Op die verantwoordelijkheid worden gemeenten de laatste jaren regelmatig aangesproken. Hoe liggen de 

gemeentelijke verantwoordelijkheden en hoe is de aansprakelijkheid juridisch gedefinieerd? Als er sprake is 

van schade die is ontstaan door bijvoorbeeld gebrekkig wegonderhoud kan de gemeente als wegbeheerder 

aansprakelijk worden gesteld. De wettelijke grondslag voor deze aansprakelijkheid kan artikel 6:174 van het 

Burgerlijk Wetboek (BW) of artikel 6:162 BW zijn (VNG, z.d.) [Vereniging van Nederlandse Gemeenten]. 

6.1.1.  RISICOAANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 6:174 BW  

Het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Wegenwet, in haar hoedanigheid als 

wegbeheerder, verantwoordelijk voor de goede staat van de wegen binnen haar grondgebied (art. 16 

Wegenwet). Zij draagt hiervoor dus een risicoaansprakelijkheid. Dit artikel bepaalt dat de wegbeheerder 

aansprakelijk is indien de openbare weg: niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven 

omstandigheden mag stellen (en dus gebrekkig is), dat dit een gevaar voor personen of zaken oplevert, en dat 

dit gevaar zich heeft verwezenlijkt (Libosan, 2020a). Het gaat bij het vaststellen van aansprakelijkheid om de 

hoedanigheid van de wegbeheerder; er hoeft dus geen sprake te zijn van schuld of verwijt voor de gebrekkige 

toestand (ofwel schuldaansprakelijkheid). Risicoaansprakelijkheid gaat dus over schade die het gevolg is van 

een gebrekkige opstal. Alleen als het gebrek zo kortgeleden is ontstaan dat de wegbeheerder nog geen 

redelijke kans heeft gehad om het te herstellen (de zogenaamde ‘tenzij-clausule’), is de wegbeheerder niet 

aansprakelijk (VNG, z.d.).  

6.1.2.  WAT IS EEN WEG? 

Wat moet er tot de weg worden gerekend? Volgens de VNG zijn dat het weglichaam en de weguitrusting. 

Onder weglichaam valt in ieder geval de ondergrond, de weg moet verhard zijn. Ook de daarbij behorende 

bermen vallen hieronder als wegdek en berm zodanig op elkaar zijn afgestemd dat zij als één geheel moeten 

worden beschouwd. De weguitrusting wordt gevormd door de voorwerpen die op, naast of boven de 

verkeersbaan zijn aangebracht en die dienen voor de inrichting van die verkeersbaan voor het 

verkeersgebruik, zoals een vangrail, reflectorpaaltjes en verkeersborden (VNG, z.d.).  

Artikel 1 van de Wegenwet bepaalt dat de Wegenwet alleen van toepassing is op openbare wegen. De definitie 

daarvan bestaat uit twee elementen waarvan er maar één in de wet zelf is geregeld. In artikel 4 Wegenwet is 

bepaald wanneer een weg openbaar is (Leistra, 2019). 
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6.1.3.  MOET DE WEG (ALTIJD) IN PERFECTE STAAT ZIJN?  

Dat de openbare weg op grond van artikel 16 van de Wegenwet in goede staat moet verkeren, betekent niet 

dat die weg (altijd) in perfecte staat moet zijn. Om een gebrek vast te stellen zijn alle omstandigheden van 

belang, zoals hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en 

veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs verlangd kunnen worden. Maar ook de aan de gemeente 

toekomende beleidsvrijheid en financiële middelen die zij daarvoor heeft. Daarnaast wordt van de 

weggebruiker ook nog wel een zekere oplettendheid verwacht en is zijn weggedrag van belang. 

6.1.4.  SCHULDAANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 6:162 BW  

Als artikel 6:174 BW niet van toepassing is, dan is er nog de mogelijkheid van aansprakelijkheidsstelling op 

grond van artikel 6:162 BW. Dit geldt bijvoorbeeld voor onverharde wegen en in het bijzonder als er 

bijvoorbeeld voorwerpen of vloeistoffen zich op de openbare weg bevinden. Het kan hierbij gaan om sneeuw, 

ijs, modder of bladeren. Maar ook om de aanwezigheid van losse voorwerpen of substanties (die geen deel 

uitmaken van de weg), denk hierbij aan gevallen lading, zand of olie. De vraag of de gemeente aansprakelijk is 

voor de toestand waarin een onverharde weg zich bevindt, zich respectievelijk het niet of tijdig vrijmaken van 

de openbare weg, moet daarom beantwoord worden aan hand van artikel 6:162 BW. Ook als het gaat om 

gladheidsbestrijding heeft de gemeente een inspanningsverplichting (VNG, z.d.). Schuldaansprakelijkheid 

houdt dus in dat er sprake is van aansprakelijkheid indien de schade niet het gevolg is van een gebrekkige weg, 

maar van gevaarzetting. 

6.1.5.  WANNEER KAN EEN AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING WORDEN GESTART?  

De gedupeerde moet aantonen dat de weg in een gebrekkige toestand verkeerde en dat de geleden schade 

hier een direct gevolg van is. Wat wordt verstaan onder een ‘gebrekkige toestand’ hangt onder meer af van 

het soort weg. Aan een druk fietspad worden hogere eisen gesteld dan aan een grindpad dat door het bos 

loopt. Hetzelfde gebrek op het drukke fietspad zal snellere worden gekenmerkt als een ‘gebrekkige toestand’. 

De gevaarlijke situatie kan veroorzaakt zijn door de gemeente zelf of door invloeden van buitenaf. Wanneer de 

gemeente bijvoorbeeld een nieuwe brug voorziet van een te glad wegdek, heeft de gemeente de gevaarlijke 

situatie zelf veroorzaakt. Ook wanneer de gemeente verzuimt om de fietspaden goed te onderhouden, heeft 

de gemeente zelf bijgedragen aan de ontstane situatie. Daarnaast kan het nemen van maatregelen ook 

ongewenste gevaarlijke situaties veroorzaken. Bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden die als neveneffect 

gevaar opleveren voor fietsers. Alleen wanneer een wegbeheerder met borden en dergelijke expliciet en 

nadrukkelijk op de specifieke gevaren gewezen heeft, is zij niet aansprakelijk voor de schade die daar ontstaat. 

Een voorbeeld van een oorzaak van buitenaf die gevaarzetting kan creëren is een verzakking op een fietspad 

nadat een zware vrachtwagen hierover heen heeft gereden. De gemeente is dan in de eerste plaats niet de 

veroorzaker, maar kan toch aansprakelijk worden gesteld. Echter geldt hier ook de tenzij-clausule. Als de 

wegbeheerder geen enkele mogelijkheid heeft gehad om de schade te herstellen kan zij ook niet aansprakelijk 

worden gesteld (Fietsersbond, z.d.).  

6.1.6.  WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN ‘GEBREKKIGE TOESTAND’?  

Een gebrek aan een weg kan zich op verschillende manieren uiten. Een gebrek kan dus in de weg zelf zitten, 

zoals en gat of verzakking, een te hoog uitstekende putdeksel, of losliggende stenen. Maar er kan ook sprake 

zijn van een gebrekkige toestand op het moment dat een geconstrueerde verkeersdrempel onjuist is geplaatst 

waardoor er een te groot niveauverschil ontstaat tussen het wegdek en de berm. Ook een gebrek in de 

inrichting kan leiden tot aansprakelijkheid. Een onoverzichtelijke weg, onvoldoende verlichting, geplaatste 

wildroosters zonder waarschuwing of een te beperkt uitzicht bij het oprijden van de weg. Echter beschikt een 

wegbeheerder wel over vrije beleidsruimte om de infrastructuur zo vorm te geven als gewenst.  
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6.1.7.  VERWEER VANUIT DE WEGBEHEERDER OP AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING  

De wegbeheerder kan zich op verschillende manieren tegen de aansprakelijkheidstelling verweren. Hieronder 

worden een enkele verweermogelijkheden beschreven waar een wegbeheerder zich op kan beroepen: 

• Weggebruikers moeten erop bedacht zijn dat het wegdek niet altijd in een perfecte staat verkeert.  

Je mag van iedereen die aan het verkeer deelneemt enige oplettendheid verwachten. Het is niet 

mogelijk om gemeenten voor relatief kleine gebreken of oneffenheden aansprakelijk te stellen.  

De rechter heeft daarentegen ook uitgesproken dat wegbeheerders rekening moeten houden met het 

feit dat niet iedereen altijd de “nodige voorzichtigheid en oplettendheid (zullen) betrachten en dat de 

mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en 

voorzichtigheid kan worden verwacht dan ook groot is” (Rechtbank Rotterdam, 2020). Fietsers 

moeten hun aandacht verdelen over meerdere zaken (andere weggebruikers, verkeersregels etc.)  

en kunnen niet constant oog hebben voor het wegdek (Fietsersbond, z.d.). 

 

• Hoe beter het slachtoffer bekend is met de situatie ter plaatse, des te eenvoudiger is het voor een 

wegbeheerder om aan te tonen dat de weggebruiker onoplettend is geweest. Wanneer de 

weggebruiker zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van het gevaar, komt de schade geheel of 

gedeeltelijk voor eigen rekening van het slachtoffer. Een fietser komt bijvoorbeeld ten val door een 

gat in de hoofdrijbaan, terwijl hij van het verplichte fietspad gebruik had moeten maken.  

De gemeente hoeft in dat geval de schade (deels) niet te vergoeden, omdat deze niet ontstaan zou 

zijn, als de fietser geen overtreding had begaan (omkeringsregel). De rechter heeft ook bepaald dat 

een gemeente, binnen de grenzen van het redelijke, rekening moet houden met het feit dat sommige 

weggebruikers zich niet strikt aan verkeersregels houden (Fietsersbond, z.d.).  

 

• De wegbeheerder kan zich in sommige gevallen beroepen op het feit dat er geen sprake is van een 

‘gebrek’ in de toestand van de weg. Dat is bijvoorbeeld het geval als iemand is uitgegleden door 

gladheid als gevolg van ijzel. Het wegdek zelf is dan functionerend, dus er is geen gebrek. In deze 

situatie is het dan ook niet mogelijk om de aansprakelijkheidsstelling via de risicoaansprakelijkheid 

(artikel 6:174 BW) te laten verlopen. Als je als gedupeerde een wegbeheerder aansprakelijk wilt 

stellen, zul je de vordering moeten baseren op het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad: 

schuldaansprakelijkheid (artikel 6:162 BW). Om in de vordering te slagen, zul je moeten bewijzen dat 

de gemeente tekort is geschoten in de op haar als wegbeheerder rustende plicht om ervoor te zorgen 

dat de openbare weg goed begaanbaar is. Hier is dus geen sprake van risicoaansprakelijkheid 

(Fietsersbond, z.d.). 
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6.2.  WILNIS-ARREST: WEGBEHEERDERSAANSPRAKELIJKHEID EN EEN OPEN NORM 

De civiele aansprakelijkheid van een wegbeheerder voor een onveilige verkeersituatie kan worden gerelateerd 

aan de begrippen ‘gebrekkige opstal’ (6:174 BW) en aan ‘gevaarzetting’ (6:162 BW) (Rechtbank Utrecht, 2012). 

Zoals al eerder vermeld is er sprake van een gebrekkige weg als deze niet voldoet aan de eisen die men aan de 

weg in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor een gevaar voor personen of zaken oplevert.  

Het is niet van belang of de wegbeheerder bekend was met dit gevaar. Het gaat hierbij om eisen die men uit 

oogpunt van veiligheid aan de desbetreffende weg mag stellen (Libosan, 2020b). De inhoud van het Wilnis-

arrest (2010) bepaalt grotendeels de betekenis van deze begrippen. Bij beide gaat het om de invulling van een 

open norm (ofwel: normatief begrip), waarbij het aankomt op de afweging van verschillende gezichtspunten 

aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval (Oskam & Overes, 2015). 

De Hoge Raad bevestigt dat (ook) de aansprakelijkheid van een overheidslichaam als wegbeheerder moet 

worden beoordeeld aan de hand van de maatstaven die zijn ontwikkeld in het Wilnis-arrest. Uit dit arrest kan 

worden afgeleid dat de volgende gezichtspunten van belang zijn bij de vraag of sprake is van een openbare 

weg met een dermate groot risico op schade dat sprake is van een gebrekkige weg c.q. gevaarzetting die leidt 

tot aansprakelijkheid (Van Dam, 2013). 

• De aard en bestemming van de weg 

• De (waarborg)functie van de weg 

• De fysieke toestand van de weg ten tijde van de verwezenlijking van het gevaar 

• Het te verwachten gebruik door derden van de weg 

• De grootte en de kans op verwezenlijking van het aan de weg verbonden gevaar 

• De aard en ernst van de mogelijke gevolgen van de verwezenlijking van dit gevaar 

• De mogelijkheid en bezwaarlijke van te nemen veiligheidsmaatregelen 

• Bij aansprakelijkheid van een overheidslichaam: de aan dit overheidslichaam toekomende 

beleidsvrijheid en ter beschikking staande financiën 

Ook de CROW-richtlijnen geven een verdere invulling van de open norm ten aanzien van de eisen aan een weg. 

In juridische procedures beroepen partijen zich vaak op de veiligheidsvoorschriften van het CROW. Deze 

instantie stelt dat de richtlijnen de onderkant zijn van verantwoorde weginrichting en beheer. Hoewel er geen 

wettelijke status kleven aan deze richtlijnen, is de rechtspraak wel van mening dat de richtlijnen in de 

procedures van betekenis zijn.  

Zo wordt er onder meer gesteld dat de richtlijnen het resultaat zijn van studie en onderzoek en daarom een 

onafhankelijk en collectief karakter hebben. In haar optiek zijn zij dus als zodanig representatief voor de in 

Nederland aanwezige kennis en ervaring. De rechtspraak stelt ook dat het belang van naleving van deze 

richtlijnen door decentrale wegbeheerders in ruimte mate wordt onderschreven (Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden, 2019; Rechtbank Limburg, 2015). Ondanks het ontbreken van een wettelijke status kan een 

individuele gebruiker rechten ontlenen aan de CROW-richtlijnen. Over deze relativiteitskwestie overweegt de 

rechtbank (2009): 

Het verweer dat eiser als individuele weggebruiker geen rechten aan deze richtlijn kan ontlenen, treft 

geen doel. Gelet op het doel en de strekking van de richtlijn biedt deze een handvat om te behoordelen of 

een weg voldoet aan de eisen waaraan een weg moet voldoen en wat van de wegbeheerder verwacht 

mag worden. Derhalve moet de individuele weggebruiker niet worden beschouwd als een derde-

belanghebbende maar als persoon wiens belang, een veilige weg, door het niet (voldoende) naleven van 

deze richtlijn rechtstreeks wordt geschaad. 
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Of een weg gebrekkig is dient conform de laatste bulletpoint van het Wilnis-arrest ook beoordeeld te worden 

aan de hand van de beleidsvrijheid en de financiële middelen van de wegbeheerder. Omwille van de niet 

onbeperkte financiële middelen mag de wegbeheerder prioriteren. Een weggebruiker mag niet zondermeer 

verwachten dat alle wegen altijd in perfecte staat verkeren.1 Echter, het besluit om beleidsvrijheid en beperkte 

financiële middelen boven veiligheid te stellen, vindt bij de rechtspraak alleen gehoor indien de besluitvorming 

goed gemotiveerd is, er sprake is van belangenafweging en gedocumenteerd wordt. De wegbeheerder dient 

inzichtelijk te maken welke (financiële) keuzes zijn gemaakt en welke keuzes voorrang hebben gekregen, mede 

bezien aan de hand van overige beleidsterreinen en de totale begroting van de gemeente én welke passende 

veiligheidsvoorschriften of maatregelen zijn genomen (Libosan, 2020b).  

In het geval van bestaande ‘oude’ wegen stelt de rechtspraak ook dat de CROW-richtlijnen niet zo ver strekken 

dat ‘oude’ wegen allemaal per direct moeten voldoen aan de nieuwe richtlijnen (Gerechtshof 's-

Hertogenbosch, 2016). Dit mag gefaseerd gebeuren op voorwaarde dat de beleidskeuzes en financiële 

achtergrond van deze keuzes kan worden aangetoond. De maatstaf van beleidsvrijheid en beschikbare 

financiële middelen kan de aansprakelijkheid voor de wegbeheerder dus beperken indien de gemeenten een 

zorgvuldige belangenafweging maakt en deze goed documenteert. De beleidsvrijheid en beperkte financiële 

middelen kunnen daarentegen nooit een argument zijn om evident gevaarlijke situaties te laten bestaan dan 

wel te creëren na een reconstructie/vernieuwing van de weg.1 

In het Handboek Wegbeheer 2011 (nr. 147) wordt omschreven dat in de realiteit een toereikend budget van 

een wegbeheerder een utopie is (CROW, 2011, p. 19). Er dienen altijd keuzes te worden gemaakt tussen de 

basisplanning en -begroting voor onderhoud van geselecteerde onderdelen. De methode maakt het mogelijk 

deze prioriteitsstelling uit te voeren op basis van de vier beleidsthema’s (onveilige wegen eerst), van het 

wegtype (fietspaden eerst) en van de ligging van de wegvakonderdelen (binnenstad eerst). In een iteratief 

proces kan de balans worden gevonden tussen de gewenste kwaliteit van het wegennet en voor he 

tonderhoud dat ter beschikking staat binnen het budget.  

Oskam en Overes (2015) benoemen in het artikel van het tijdschrift VerkeersRecht nogmaals het belang van 

het volgende citaat: “de CROW-richtlijnen zijn de onderkant van verantwoord wegbeheer. Het is niet 

toegestaan de richtlijn minder streng te maken. Wel is het toegestaan om strengere richtlijnen en 

waarschuwingsgrenzen te hanteren.” 

6.2.1.  EIGENSCHULD VAN DE WEGGEBRUIKER EN ‘NORMALE OPLETTENDHEID’  

De wegbeheerder moet rekening houden met het gegeven dat niet alle weggebruikers steeds de nodige 

oplettendheid en voorzichtigheid in acht nemen. De wegbeheerder zal bijvoorbeeld een gewijzigde 

verkeerssituatie altijd duidelijk moeten aangeven. Wanneer er schade aan de weg is die niet onmiddellijk 

verholpen kan worden, is een waarschuwing (bijvoorbeeld voor slecht wegdek) noodzakelijk. Een dergelijke 

waarschuwing heeft invloed op de mate van aansprakelijkheid. Anderzijds is in de jurisprudentie bepaald dat 

van een weggebruiker verwacht mag worden dat zij rekening houdt met het feit dat het wegdek niet steeds in 

perfecte staat verkeert. Als zij van de situatie ter plaatse op de hoogte zijn, mag van de weggebruiker zelfs 

meer dan de normale oplettendheid worden verwacht.  

Zowel bij de risicoaansprakelijkheid (art. 6:174 BW), als bij de schuldaansprakelijkheid (art. 6:162 BW), kan 

eigen schuld van de weggebruiker de schadevergoedingsplicht van de wegbeheerder verminderen. 

Verkeersdeelnemers moeten zelf namelijk de nodige voorzichtigheid in acht nemen bij deelname aan het 

verkeer. Wegbeheerders hoeven dan ook geen rekening te houden met verkeersdeelnemers die ver beneden 

de redelijkerwijs minimaal te verwachten voorzichtigheid handelen.  

 
1 Parl. Gesch. Boek 6 BW (Inv 3, 5 en 6), p.1394 
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Ter illustratie: als een fietser zonder handen aan het stuur op een ongelukkige plaats op het fietspad geplaatst 

paaltje aanrijdt en ten val komt, kan de wegbeheerder aanvoeren dat niet de van de weggebruiker te 

verwachten oplettendheid werd betracht. Hoewel de weginrichting als gebrekkig kan worden aangemerkt in 

dit geval, is de wegbeheerder dus zeer waarschijnlijk niet verplicht om de gehele schade te vergoeden. Als 

verkeersdeelnemers verregaand onvoorzichtig of gevaarlijk gedrag vertonen is het dus ook niet mogelijk om 

opgelopen schade te verhalen op de wegbeheerder (CROW, 2021). 

Voor een bewezenverklaring van ‘schuld’ in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) moet 

het ongeval zijn te wijten aan de schuld van de verdachte in de zin van deze bepaling. Er bestaan verschillende 

gradaties van dergelijke vorm van schuld. De lichtste vorm is een aanmerkelijke mate van onvoorzichtigheid 

en/of onachtzaamheid, gevolgd door een zeer onvoorzichtig en/of onoplettend verkeersgedrag, waarna in de 

zwaarste vorm roekeloos verkeersgedrag is (Rechtbank Midden-Nederland, 2020).  
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6.3.  JURISPRUDENTIE: ARGUMENTEN EN UITSPRAKEN 

In deze paragraaf zullen er meerdere rechtszaken worden uitgelicht. Een rechtszaak die leidt tot 

wegbeheerdersaansprakelijkstelling en een rechtszaak waarbij de vorderingen door de eiser worden 

afgewezen. Met name de argumentatie en de mate waarin de rechter de richtlijnen meeneemt in het besluit 

staan hierin centraal.   

6.3.1.  WEGBEHEERDERSAANSPRAKELIJKHEID TOEGEKEND: RECHTBANK OOST-BRABANT 

Op 1 april 2020 deed de rechtbank Oost-Brabant uitspraak in een zaak waarin [eiser] tegen een paaltje midden 

op het fietspad was aangefietst en de gemeente aansprakelijk stelde voor zijn nog te lijden schade die hij op 8 

februari 2011 had opgelopen. De wettelijke basis van deze zaak is de risicoaansprakelijkheid (6:174 BW). In de 

zaak wordt benoemd dat voor zover het paaltje wel noodzakelijk was, het niet voldeed aan de eisen die je 

daaraan mocht stellen. Het is volgens de eiser algemeen bekend dat paaltjes op fietspaden gevaarlijk zijn, bij 

het plaatsen moeten altijd extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden om de situatie zo veilig mogelijk te 

maken. Dat is hier niet gebeurd. Het betrof een smal paaltje en zowel de locatie rondom het paaltje als het 

paaltje zelf waren niet verlicht. De witte verf op het paaltje was daarnaast niet reflecterend en betrof slechts 

een klein deel ten opzichte van het rode deel van de paal. De witte verf 

was bovendien gedeeltelijk van het paaltje afgesleten. Verder werd het 

paaltje niet ingeleid met zichtbare en voelbare ribbelmarkering op het 

wegdek om fietsers voor het paaltje te waarschuwen.  

Gericht op deze aspecten had de gemeente meer kunnen en moeten 

doen om de situatie veiliger te maken. De eiser verwijst hierbij ook naar 

de CROW-fietsberaadpublicatie 27 uit 2014, waarin het belang van 

inleidende ribbelmarkering en verlichting ook specifiek wordt 

benadrukt en wordt aangegeven dat de rood/wit verhouding en de 

dikte van de paal effect hebben op de mate van zichtbaarheid.  

De gemeente stelt als eerste dat het paaltje wel noodzakelijk was, er 

moesten op de desbetreffende locaties auto’s worden geweerd om 

sluipverkeer en criminele activiteiten te voorkomen. Daarnaast stelt de 

gemeente dat het paaltje voldeed aan de eisen die je daaraan mocht 

stellen. Ook had de gemeente geen eerdere klachten of meldingen over 

ongevallen ontvangen die zich hebben voorgedaan met het paaltje. Het paaltje is onverlicht omdat het 

fietspad door het bos gaat en daar in principe geen verlichting is. Juist omwille van de duisternis had [eiser] 

meer moeten opletten. Tenslotte beroept de gemeente zich op het gebrek aan wettelijke verplichtingen vanuit 

de richtlijnen.  

De rechter oordeelt dat de weginrichting gebrekkig was omdat er geen beveiligingsmaatregelen waren 

toegepast om het gevaar voor de weggebruiker te beperken en de veiligheid voldoende te kunnen 

waarborgen. Ook moet de gemeente rekening houden met het feit dat niet elke verkeersdeelnemer even 

oplettend en voorzichtig is. Verder stelt de rechter dat obstakels, zoals fietspaaltjes een algemeen bekend 

gevaar veroorzaken en dat deze ongelukken kunnen veroorzaken met aanzienlijk letsel tot gevolg. De 

uitvoering van het paaltje was gebrekkig, waarbij de enige veiligheidsmaatregel bestond uit de rood/witte (al 

dan niet reflecterende) uitvoering van het paaltje. Enkel de witte verf of reflecterend materiaal is in dit geval 

onvoldoende. Als verlichting als extra veiligheidsmaatregel geen optie was, dan had de gemeente in elk geval 

moeten kiezen voor inleidende ribbelmarkering. Verder heeft de eiser in zich niet onvoorzichtig gedragen. Hij 

had verlichting op zijn fiets, en daarnaast is een snelheid van 20-25 km/uur voor een fietser in het donker niet 

dusdanig hard, dat dit eigen schuld aan de kant van [eiser] oplevert. De gemeente is daarom voor de volledige 

schade aansprakelijk (Rechtbank Oost-Brabant, 2020).  

Figuur 9 Foto van de situatie in 2010 

(Rechtbank Oost-Brabant, 2020) 
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6.3.2.  GEEN WEGBEHEERDERSAANSPRAKELIJKHEID: RECHTBANK ASSEN 

Op 17 december 2008 deed de rechtbank Assen een uitspraak naar aanleiding van een eenzijdig fietsongeval 

met een racefietser die tegen een rood-wit paaltje was aangebotst. Er was een vermoeden van onvoorzichtig 

rijgedrag in de groep en een mogelijke fout van de kopman. Toch stelde de eiser de wegbeheerder 

aansprakelijk in deze zaak. 

Op de fietsroute moet de fietser over een bruggetje waarna de weg een haakse bocht maakt naar rechts om 

weer op het pad te komen. Daarbij is oplettendheid geboden, ook omdat het pad al na enkele meters een 

haakse bocht naar links maakt. Na deze bocht voert het fietspad over een lengte van ten minste 250 meter 

verder in een rechte lijn. Toen de gemeente in 1990 het fietspad aanlegde is besloten dat er geen auto- of 

ander fietsers gevaarlijk verkeer op het pad mocht komen. Om dit te realiseren is op een afstand van ongeveer 

25 meter na de laatste haakse bocht in het midden van het pad een rood-wit paaltje geplaatst.  

Bij het plaatsen van dit paaltje is overwogen of er ook een ander middel was om dit sluipverkeer te weren. 

Afsluiting van de ernaast gelegen zandweg was niet mogelijk en het verhinderen van het oprijden van het pad 

bij het bruggetje was niet mogelijk omdat via dit deel van het pad naastliggend perceel bereikbaar moet zijn 

voor werkverkeer. Het plaatsen van het object werd te gevaarlijk geacht. De gemeente laat weten dat zij in het 

verleden een melding heeft gehad van de Fietsersbond ter zake van een vergelijkbaar paaltje dat in een bocht 

was geplaatst waardoor er een (te) gevaarlijke situatie ontstond volgens de bond. Ook het plaatsen van twee 

paaltjes aan de zijkant van het pad werd te gevaarlijk geacht.  

Eiser reed samen met twee andere racefietsers door de twee bochten, en hadden meteen aangezet en reden 

daardoor ten tijde van het ongeval met een snelheid van 25 tot 30 km/uur. [eiser] reed vlak achter de anderen 

en had daardoor geen zicht op het pad. Eén van de anderen heeft hem nog gewaarschuwd maar eiser kon niet 

tijdig uitwijken en is in volle vaart tegen het paaltje gereden. De melding van dit ongeluk heeft de gemeente 

doen besluiten om een – ten tijde van het ongeval nog ontbrekende – reliëfmarkering op het fietspad aan te 

brengen, ter inleiding van het paaltje. De eiser verklaard dat die inleiding het ongeluk had kunnen voorkomen 

en stelt de gemeente op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk voor de door hem geleden schade omdat 

met de plaatsing van het bewuste paaltje niet werd voldaan aan de (verkeers)veiligheid in de gegeven 

omstandigheden.  

De rechter oordeelt dat tegenover de zorgplicht van de wegbeheerder, ook de verplichting geldt dat de 

weggebruiker de in zijn algemeenheid te vergen voorzichtigheid in acht neemt. De op de wegbeheerder 

rustende zorgplicht strekt dan ook niet zo ver dat hij rekening dient te houden met weggebruikers die niet de 

in het algemeen te vergen voorzichtigheid in acht nemen.  

De gemeente heeft volgens de rechter in haar verweer voldoende toegelicht waarom bij de aanleg van het 

fietspad tot plaatsing van het bewuste paaltje is besloten en waarom voor deze locatie op het bewuste 

fietspad is gekozen. Het paaltje dient ertoe om, ter bevordering van de veiligheid van de fietser en ter behoud 

van het fietspad zelf, te voorkomen dat auto’s gebruik maken van deze route. De gemeente heeft tevens het 

paaltje bewust op enige afstand van de bocht en in de rechte lijn van het fietspad geplaatst omdat het 

daarmee voldoende tijdig zichtbaar is. Ter bevordering van de zichtbaarheid van het paaltje heeft de 

gemeente gekozen voor een rood/witte, reflecterende markering. De rechtbank is van oordeel dat niet kan 

worden geoordeeld dat de gemeente met voorgenoemde handelswijze de op haar rustende zorgplicht heeft 

geschonden. Het plaatsen van één of meer wit-rode paaltjes op een fietspad ter voorkoming van onveilige 

situaties, die zouden kunnen ontstaan doordat gemotoriseerd verkeer onbedoeld gebruik maakt van het 

fietspad, is in dit verband niet ongebruikelijk. Een goed alternatief was er niet. 

Van fietsers die gebruik maken van fietspaden als het onderhavige mag daarom worden verwacht dat zij 

bedacht zijn op de aanwezigheid van dergelijke paaltjes. Verder mag van hen worden verwacht dat zij de weg 

die zij willen volgen tevoren observeren (voor zich uit kijken). 
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Ook het feit dat de gemeente ten tijde van het ongeval (nog) geen reliëfmarkering op het fietspad had 

aangebracht, zoals dit wordt aanbevolen volgens de CROW-richtlijnen, ter inleiding van het bewuste paaltje, is 

ter zitting besproken en maakt geen verschil. Het was wel aanbevelingswaardig mar ook zonder deze 

markering was het paaltje voor normaal oplettende fietsers met een gemiddelde snelheid tijdig 

waarneembaar.  

Of, anders gezegd: het CROW acht het aanbrengen van reliëfmarkeringen ter inleiding van paaltjes als het 

onderhavige in zijn algemeenheid weliswaar wenselijk, maar dat maakt nog niet dat de gemeente door het 

ontbreken van deze markering in deze concrete situatie haar zorgplicht heeft geschonden. 

Naar het oordeel van de rechtbank valt het voren omschreven rijgedrag van [eiser] en de fout van zijn 

metgezellen buiten het rijgedrag en eventuele onoplettendheid en onvoorzichtigheid van fietsers waarmee de 

gemeente bij het inrichten van het onderhavige fietspad rekening moest houden. Daarbij neemt de rechtbank 

in aanmerking dat [eiser] de eerste is die ernstig gewond is geraakt en dat van verdere ongevallen met een 

dergelijk paaltje niets bekend is. De rechtbank wijst de vordering van [eiser] dan ook af en stelt dat de 

gemeente niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het ongeval en de gevolgen daarvan (Rechtbank 

Assen, 2008). 

 

 

 

  

Andere uitspraken waarbij de wegbeheerdersaansprakelijkheid wordt toegekend zijn: 

- Hof Arnhem-Leeuwarden 16 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5880, VR 2020/35. 

- Rb. Overijssel 14 februari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:869, VR 2014/118. 

Andere uitspraken waarbij de wegbeheerdersaansprakelijkheid wordt afgewezen zijn: 

- Rb. Noord-Holland 4 juni 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:4641, 300255 HA RK 20-47 

- Rb. Zeeland-West-Brabant 7 december 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:8497, VR 2017/117 

- Rb. Overijssel 30 maart 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1550, VR 2015/71 

- Rb. Rotterdam 10 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7833, 8236914 CV EXPL 19-8207 

 

-  
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6.3.3.  ROL VAN DE CROW-RICHTLIJNEN IN DE RECH TSPRAAK 

In het juridisch maandblad van de ANWB genaamd ‘VerkeersRecht’ wort ingegaan op het gebied van 

(weg)verkeer, verzekering, aansprakelijkheid en verkeersstrafrecht. In de uitgave uit 2015/60 wordt ingegaan 

op de juridische status en het gebruik van de CROW-richtlijnen bij wegbeheerdersaansprakelijkheidszaken 

(Oskam & Overes). 

Om de rol van deze richtlijnen te onderzoeken zijn er 35 gepubliceerde uitspraken inzake 

wegbeheerdersaansprakelijkheid gevonden waarin de CROW-richtlijnen aan de orde komen. De oudste 

dateert van 16 april 2003 (Rechtbank Arnhem) en de meest recente onderzochte zaak van 10 februari 2015 

(Rechtbank Limburg). De onderzochte uitspraken bestrijken een bonte verzameling aan verkeersongevallen: 

van fietsers die tegen paaltjes botsen tot een vrachtwagen die kantelt door een steile rotondehelling. Aan de 

hand van deze uitspraken wordt door Oskam en Overes gekwantificeerd hoe in de rechtspraak wordt 

omgegaan met de CROW-richtlijnen. 

Van de uitspraken waarin de CROW-richtlijnen worden gebruikt of benoemd, gaat de rechter slechts in 37% 

min of meer in op de juridische status van de richtlijnen. In de uitspraken waarin wordt ingegaan op de 

juridische status wordt geregeld vooropgesteld dat de richtlijnen geen wettelijke basis hebben (Rechtbank 

Middelburg, 2010; Rechtbank Zwolle-Lelystad, 2011). Ook gezaghebbend worden beschouwd en veelvuldig 

gebruikt. Verder wordt in 43% van de aangetroffen uitspraken niet duidelijk welke rol de richtlijnen in de 

uitspraak hebben gespeeld. De waarde die de CROW-richtlijnen in het andere deel van de uitspraken blijkt te 

hebben, verschilt. In driekwart van de uitspraken waarin blijkt welke rol de richtlijnen spelen, hecht de rechter 

aan het al dan niet voldaan zijn aan een CROW-richtlijn wel betekenis, maar niet in per definitie beslissende 

zin. Op deze lijn zit ook de Rechtbank Limburg (2015), deze onderstaande uitspraak springt eruit omdat de 

rechter daar (het meest) uitvoerig ingaat op de rol van de CROW-richtlijnen:  

Ook zijn de resultaten van de metingen, welke (...) zijn uitgevoerd aan de zogenaamde crow-normen 

(...) op zich niet doorslaggevend. Dit omdat die normen geen wettelijke basis hebben en geen 

wettelijke verplichting inhouden. Het instituut (Crow) dat de gelijknamige richtlijnen heeft opgesteld, 

heeft slechts een ondersteunende en adviserende functie en geen wettelijke normerende. Dat wil 

echter niet zeggen dat aan die normen geen enkel belang toekomt. Zij kunnen wel een rol spelen als 

deelaspect, naast of ter invulling van de andere zogenaamde kelderluikcriteria (...). Een beslissende 

rol kan aan de crow-normen niet worden toegekend. 

Dit is volgens de twee auteurs van het artikel een lijn die men vaker terugziet: de richtlijnen als factor van 

betekenis, maar waarbij ook andere omstandigheden blijven meewegen (Rechtbank 's-Gravenhage, 2009; 

Rechtbank Amsterdam, 2009). Zo zijn het te verwachten gedrag van verkeersdeelnemers, de 

verkeersomstandigheden ter plaatse en de aard en frequentie van het passerende verkeer ook van belang. 

Ook is er rechtspraak waarin de wegbeheerder aansprakelijk is ondanks dat aan de CROW-richtlijnen was 

voldaan (Rechtbank Den Haag, 2014), en andersom rechtspraak waarin de wegbeheerder juist niet 

aansprakelijk werd gehouden hoewel niet aan de CROW-richtlijnen was voldaan (Rechtbank Breda, 2008; 

Rechtbank Assen, 2008). Onder meer de wijze van formulering van de CROW-richtlijnen blijkt een belangrijke 

rol te spelen bij de mate waarin de CROW-richtlijnen in een concrete zaak van gewicht zijn.  
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6.4.  CONCLUSIE  

Uit bovenstaande volgt dat de wegbeheerder aansprakelijk is wanneer niet wordt voldaan aan de eisen die aan 

de weg mogen worden gesteld en deze daardoor gevaar oplevert voor personen of zaken.  

De wegbeheerderaansprakelijkheid wordt beoordeeld aan de hand van de veiligheidsvoorschriften en 

zorgvuldigheidsnormen die aan een gebruiker kunnen worden gesteld, alsmede aan de hand van de 

maatstaven die de Hoge Raad in het Wilnisarrest heeft bepaald. De wegbeheerder heeft een algemene 

zorgplicht wat de veiligheid voor personen en zaken betreft. De cruciale vraag is dus wat een wegbeheerder 

moet doen om aan de zorgplicht voor een veilige en kwalitatief goede weg te voldoen.  

Bij een eenzijdig ongeval zal dus gekeken worden of de gebruiker zich aan de veiligheidsvoorschriften en 

zorgvuldigheidsnormen heeft gehouden maar óók naar de zorgvuldigheid en zorgplicht, het handelen, de 

beleidsvrijheid en de financiële middelen van de wegbeheerder. De CROW-richtlijnen worden beschouwd als 

minimale eisen aan een verantwoorde weginrichting en beheer, en werken als aanvullende normen die de 

rechtspraak in haar beoordeling van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder meeneemt.  

De kern van de vaste jurisprudentie is dat wegbeheerders mogen afwijken van de CROW-richtlijnen, maar dat 

voor een afwijking wel een zeer goede afweging van belangen en een goede motivatie nodig is.  

De wegbeheerder doet er goed aan om bij een geplande nieuwe weginrichting of reconstructie altijd een 

voorafgaande belangenafweging te doen, waarbij alleen van de CROW-richtlijnen wordt afgeweken als er een 

goede motivering voor de afwijking bestaat en deze ook ruim gedocumenteerd wordt. U kunt hierbij denken 

aan onderbouwende en ondersteunende rapporten van ter zake doende specialisten.  

Financiële overwegingen kunnen alleen dan een motivatie zijn om af te wijken indien er geen evident 

gevaarlijke situaties ontstaan of blijven bestaan, en op voorwaarde dat inzichtelijk kan worden gemaakt 

waarom en aan welke beleidskeuzes gemeente breed voorrang geven. Het niet voldoen aan deze voorwaarden 

vergroot de kans op aansprakelijkheidsstelling en de daaruit voortvloeiende schadevergoedingsverplichtingen. 

Aan de CROW-richtlijnen wordt doorgaans geen per definitie doorslaggevende betekenis gegeven. Hoewel de 

CROW-richtlijnen de zo wenselijke concretisering bieden en een gedegen status in de wegbeheerderspraktijk 

hebben, komt het desondanks aan op waardering van alle omstandigheden van het concrete geval.  

Het wegaansprakelijkheidsrecht blijft daarmee een aansprakelijkheidsrecht bij uitstek: een strijd der 

argumenten. 
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7. STAKEHOLDER ANALYSE: WAAROM IS DIT VOOR GEMEENTEN BELANGRIJK?  

Deze veiligheidsproblematiek kent een groot aantal betrokken stakeholders. Met name op het moment dat er 

sprake is van een juridisch proces neemt dit aantal toe. In dit hoofdstuk worden alle direct betrokken 

stakeholders geanalyseerd met behulp van de stakeholdertheorie van Mitchell et al. Deze benadering probeert 

antwoord te geven op de vraag wie de stakeholders zijn van een organisatie en daarmee de aandacht van het 

management van die organisatie behoeven (Open Universiteit, z.d.; Mitchell, Agle, & Wood, 1997). 

7.1.  STAKEHOLDERTHEORIE MITCHELL ET AL 

Volgens de klassieke definitie van Freeman (1984) is een stakeholder van een organisatie: een groep of 

individu die invloed heeft op, of beïnvloed kan worden door de verwezenlijking van de doelstellingen van de 

organisatie. Mitchell et al analyseren deze en andere definities en concluderen dat er drie attributen zijn om te 

bepalen wie de stakeholders zijn. Deze attributen bepalen ook om wat voor soort stakeholders het gaat en hoe 

belangrijk ze voor de organisatie zijn. De attributen zijn: macht, legitimiteit en urgentie. Met behulp van deze 

benadering worden dus niet enkel de stakeholders geïdentificeerd, maar ook beoordeeld op de mate van hun 

belang voor een organisatie. Hierdoor ontstaat een inzicht in het geheel aan stakeholders en het gewicht van 

hun belangen (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). 

 

Bij het eerste attribuut macht (ofwel ‘Power’) gaat het over de relatie tussen actoren, waarbij degene met 

macht de ander iets kan laten doen, wat die laatste anders niet gedaan zou hebben. Dit kan worden 

bewerkstelligd met financiële middelen of prestige dan wel autoriteit. Het tweede attribuut legitimiteit 

(‘Legitimacy’) betreft het denkbeeld dat de acties van een entiteit wenselijk, juist of geschikt zijn binnen een 

systeem van normen, waarden, overtuigingen en definities. Het laatste attribuut genaamd urgentie (‘Urgency’) 

gaat over de mate waarin stakeholderclaims onmiddellijke aandacht vergen. Tijdsdruk en kritieke 

omstandigheden beïnvloeden de urgentie. 

Het bezitten of verliezen van deze attributen is een dynamisch proces dat constant in beweging is. Een groep 

of een persoon kan macht verwerven of verliezen en ook voor de andere twee attributen geldt dat men ze kan 

verwerven of verliezen. Entiteiten (groepen of personen) die, in relatie tot de organisatie, geen van deze drie 

attributen bezitten zijn volgens Mitchell et al geen stakeholder. Een entiteit die één van de drie attributen 

bezit noemt Mitchell et al een latente stakeholder. Er wordt 

gesproken over een verwachtingsvolle stakeholder op het 

moment dat ze twee attributen bezitten. Een stakeholder met 

alle drie de attributen heet een gezaghebbende stakeholder. 

In figuur 10 is de verdeling in zeven typen weergeven.  

Latente stakeholder 

Bestuurders of managers kunnen heel goed besluiten om 

stakeholders, waarvan ze verwachten dat die slechts één van 

de identificerende attributen bezitten, te negeren. Net zo 

goed kan het zo zijn dat latente stakeholders geen enkele 

aandacht aan de organisatie schenken. Het belang van dit 

type stakeholder is dus laag. Ze zijn onder te verdelen in de 

volgende drie typen. 

Sluimerende stakeholder (nr. 1 in figuur 10) 

Dit zijn stakeholders die macht hebben, maar geen legitieme 

relatie met de organisatie en ook geen urgente claim, 

waardoor hun macht ongebruikt blijft. Dit zijn stakeholders die gemakkelijk aandacht van de media kunnen 

trekken. Ze vergt doorgaans geen aandacht, tenzij ze meer attributen verwerven.  

Figuur 10 Stakeholder typologie (Mitchell, Agle, & 

Wood, 1997, p. 874) 



 

Pagina 31 van 41 
 

Oordeelkundige stakeholder (nr. 2 in figuur 10) 

Dit zijn stakeholders die legitimiteit hebben, maar geen macht en ook geen urgente claim op de organisatie. 

Een bedrijf kan bijvoorbeeld zeer actief zijn in het sponseren van sport en cultuur, en het zoeken van lokale 

verbinding met de omgeving. Hierbij is er sprake van een tegenprestatie door de stakeholder, terwijl bij andere 

voorbeelden, zoals bij scholen en ziekenhuizen die donaties van bedrijven krijgen, dit minder duidelijk is. 

Veeleisende stakeholder (nr. 3 in figuur 10) 

Dit zijn de ‘luizen in de pels’, irritant, maar niet gevaarlijk, want ze hebben alleen een urgente claim, maar geen 

macht of legitimiteit. Een voorbeeld hiervan is een eenzame demonstrant die bij het hoofdkantoor van de 

organisatie claimt dat de organisatie het einde van de wereld veroorzaakt.  

Verwachtingsvolle stakeholders  

Het verschil met latente stakeholders is dat de verwachtingsvolle stakeholder een extra attribuut bezit en een 

veel actievere houding ten opzichte van de organisatie heeft dan een latente stakeholder. Het belang van dit 

type stakeholder is hiermee gemiddeld. 

Dominante stakeholder (nr. 4 in figuur 10) 

Deze stakeholders hebben macht en legitimiteit. Denk aan investeerders die een aanzienlijk belang hebben in 

de organisatie, of de overheid die bij bepaalde organisaties veel invloed kan hebben. Dit type stakeholder 

wordt duidelijk serieus genomen door de organisatie en mogelijk zijn er aparte onderdelen van de organisatie 

die de relaties met dit type stakeholder onderhouden.  

Gevaarlijke stakeholder (nr. 5 in figuur 10) 

Stakeholders die macht paren aan een urgente claim, maar geen legitimiteit hebben, kunnen gevaarlijk zijn. 

Een voorbeeld hiervan zijn milieuactivisten die zichzelf ergens aan vastketenen.  

Afhankelijke stakeholder (nr. 6 in figuur 10) 

Deze stakeholders hebben een urgente en legitieme claim, maar ze ontberen macht. Daarom zijn ze 

afhankelijk van derden voor het realiseren van hun wensen. Denk hierbij aan gedupeerden bewoners die niet 

zonder advocaat gebruik kunnen maken van het rechtssysteem. Door de ondersteuning van dominante 

stakeholders kunnen de bewoners dan ook zelf macht verwerven. Het bezit van attributen kan dus variëren in 

de tijd. 

Gezaghebbende stakeholder (nr. 7 in figuur 10) 

Deze stakeholder heeft alle drie de attributen in bezit. Mitchell et al geven geen voorbeelden van 

verwachtingsvolle stakeholders (twee attributen) die door het verwerven van een extra attribuut zich 

ontpoppen tot gezaghebbende stakeholders. Het kan bijvoorbeeld gaan om aandeelhouders (dominante 

stakeholders) die in tijd van recessie een urgente claim verwerven.  
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7.2.  STAKEHOLDERTHEORIE : FIETSERSBOND ALS UITGANGSPUNT 

Om een beter beeld te krijgen van de betrokken stakeholders die in deze casus van belang zijn voor de 

Fietsersbond wordt er een stakeholderanalyse uitgevoerd vanuit dit perspectief. 

7.2.1.  WEGBEHEERDERS 

Als de Fietsersbond als centrale actor wordt gesteld dan mag het duidelijk zijn dat het geheel van 

wegbeheerders over alle drie de attributen beschikt. We spreken dan ook over een ‘gezaghebbende 

stakeholder’ (nr. 7 in figuur 10). De wegbeheerder heeft de macht en legitimiteit om zelf te beslissen over het 

beleid dat zij voeren. In sommige gevallen ontbreekt er nog een gevoel van urgentie (dan is er sprake van een 

‘dominante stakeholder’). Daarin heeft de Fietsersbond een taak om onderwerpen te agenderen en het belang 

of de urgentie hiervan aan te tonen. In het geval van de fietspaaltjes kan de Fietsersbond als 

belangenbehartiger spreken vanuit een grotere groep om dit onderwerp aan te kaarten. 

7.2.2.  INSTITUTEN EN KENNISCENTRA  

Onder de instituten, kenniscentra en onderzoeksinstellingen vallen het CROW(-Fietsberaard) en het SWOV. 

Maar ook het VNG en het SPV spelen een rol. Deze organisaties beschikken over de attributen legitimiteit en 

urgentie. Het betreft hier de ‘afhankelijke stakeholder’. Deze stakeholders hebben een urgente en legitieme 

claim, maar ze ontberen macht. Daarom zijn ze afhankelijk van derden voor het realiseren van hun wensen. 

Het CROW vormt richtlijnen op basis van wetenschappelijk onderzoek en collectieve kennis. Toch kunnen zij 

dit niet opleggen aan wegbeheerders. Het blijven richtlijnen waarvan een wegbeheerder kan afwijken.  

Om wegbeheerders aan te zetten tot verandering of actie moet er macht als attribuut worden verworven.  

Dit kan plaatsvinden op het moment dat een rechter een uitspraak doet waarbij het belang van de richtlijnen 

wordt benadrukt. De Fietsersbond heeft de mogelijkheid om het niet eens te zijn met richtlijnen of 

handboeken van het CROW en kan op basis van haar legitimiteit hier een uitspraak over doen. 

7.2.3.  SLACHTOFFERS 

Gedupeerde of slachtoffers van fietspaaltjes staan redelijk machteloos. Ze kunnen het attribuut urgentie 

verwerven op het moment dat zij zich verenigen en een geluid richting een belangenorganisatie laten horen of 

een wegbeheerder aanspreken. We spreken in dit geval dan ook van ‘veeleisende stakeholder’. Deze groep 

kan aankloppen bij de Fietsersbond met de oproep tot actie om op deze manier ook het attribuut legitimiteit 

te verwerven.  

7.2.3.1. SLACHTOFFER ALS EISER 

Op het moment dat slachtoffers een aansprakelijkheidsstellingsprocedure beginnen verwerven zij een positie 

van legitimiteit en macht. Ze nemen een advocaat in de hand proberen op deze manier een wegbeheerder 

aansprakelijk te stellen. De Fietsersbond kan hierbij een bijdrage leveren door de eiser bij te staan als expert of 

als belangenbehartiger. Op het moment dat zij casuïstiek verzameld van andere slachtoffers kan er een geluid 

worden gevormd vanuit de kritische massa. Op dat moment kan het attribuut ‘urgentie’ worden toegevoegd. 

Anders is een slachtoffer een ‘dominante stakeholder’.  
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7.3.  BELANGEN VAN DE WEGBEHEERDER ALS UITGANGSPUNT 

Wegbeheerdersaansprakelijkheid blijft de gemoederen dus bezighouden. Er verschijnt nog steeds regelmatig 

rechtspraak over dit onderwerp. De wegbeheerder heeft een zorgplicht als het gaat om de toestand van de 

weg en de veiligheid van personen en zaken. Om de kwaliteit van de wegen te waarborgen, moet zij dus ook 

regelmatig controles en wegwerkzaamheden uitvoeren. Desondanks komen op de openbare weg geregeld 

ongelukken voor waarbij een weggebruiker schade lijdt. Wanneer een ongeluk is veroorzaakt door een gebrek 

aan de openbare weg, kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld.  

Dit kan als gevolg hebben dat een wegbeheerder te maken krijgt schadevergoedingsverplichtingen dan wel 

imagoschade. Met name door de grote verantwoordelijkheid die een wegbeheerder draagt in het geval van 

fietspaaltjes en andere fietsobstakels ontstaat er een zekere mate van urgentie om dit veiligheidsprobleem 

aan te pakken. De fietsinfrastructuur veilig (her)inrichten is een zeer toegankelijke wijze om binnen het 

grondgebied van de wegbeheerder de verkeersveiligheid te vergroten.  

Met name in het geval van fietspaaltjes zit er een grote hoeveelheid eenvoud in de oplossing: het verwijderen 

van de obstakels. Totdat er sprake is van noodzaak en dit kan worden aangetoond moeten deze objecten 

worden verwijderd van de fietspaden. In deze veiligheidsproblematiek zorgt de tastbaarheid van de oplossing 

direct voor een veiliger wegbeeld. Er valt veel winst te behalen door dan wel het verwijderen, of het veilig 

inrichten van fietspaaltjes volgens de aanbevelingen als paaltjes echt noodzakelijk blijken te zijn.   

Door pro-actief te handelen kan veel leed bespaard blijven. Ingrijpende veranderingen in levens van 

weggebruikers kunnen worden voorkomen door het toepassen van deze eenvoudige veiligheidsmaatregel. 

Naast de wenselijkheid is er ook sprake van een algemene zorgplicht vanuit de wegbeheerder wat de 

veiligheid voor personen en zeken betreft. Uiteraard hebben wegbeheerders de ruimte om eigen 

beleidskeuzes te maken, maar dit vereist wel de nodige motivatie. De verantwoordelijkheid voor een goede 

staat van de wegen, oud of nieuw, heeft een wegbeheerder namelijk te allen tijde. Het wordt dan ook hoog 

tijd om niet enkel alleen reactief te reageren op eenzijdige fietsongevallen. 

Hier heeft niet alleen de weggebruiker, maar ook de wegbeheerder zelf profijt van.  
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BIJLAGEN 

1.  KEUZESCHEMA SANERING PALEN OP FIETSPADEN  

  

Keuzeschema dat wegbeheerders helpt bij goede afweging over noodzaak en vormgeving van palen (Fietsberaad-CROW, 2014) 
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2.  VOORBEELDEN ZICHTBAARHEID ALS RELATIEF BEGRIP  

  

Hardenberg (links) met LED's die onder andere de paal aanschijnen en Bunnik (rechts) zonder enige vorm van verlichting 

Zwolle met de blik naar het kruispunt (links, verstorend effect van openbare verlichting op de achtergrond) en Zwolle met de rug naar 

het kruispunt (rechts) 

Controle-locatie Utrecht (links, verstorend effect bruglicht op achtergrond) en Enschede (rechts, met knipperende gele LED's) 
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Plaats op brede fietspaden twee (of meer) 

palen in het midden. Zo kunnen fietsers 

de palen passeren, zonder dat zij hun 

koers hoeven aan te passen 

3.  SCHETSONTWERPEN EN DETAILLERING VAN UITVOERING  

Volgens de richtlijnen (CROW, 2016) geldt de basisregels dat fietspaaltjes niet worden toegepast, tenzij 

fietspaaltjes strikt noodzakelijk zijn om gevaarlijke situaties, overlast, sluipverkeer en schade te voorkomen. 

Indien in noodzakelijke gevallen toch een paaltje geplaatst moet worden, is goede verlichting, inleidende 

markering en goede een goede uitvoering van het paaltje minimaal. De effectieve breedte tussen paaltjes is 

minimaal 1,6 meter. 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 

lichtmasten, paaltjes, e.d., langs het fietspad is 70 cm en voor een gesloten wand 100 cm. Hiernaast is de 

inleidende ribbelmarkering minimaal 10 meter lang. Hieronder wordt de verdere maatgeving weergeven 

vanuit ‘Ontwerpwijzer Fietsverkeer 2016’ (CROW, 2016; CROW-Fietsberaad, 2014a).  

  

  

Op hele smalle fietspaden kunnen auto's 

geweerd worden met twee palen in de 

berm 

Smalle fietspaden moeten ter hoogte van de palen verbreed worden, zodat doorgangen 

van voldoende breedte gerealiseerd kunnen worden 

Bij fietspadbreedte tussen de 2,5 en 3,5 meter kan meestal volstaan met twee palen in de berm en één in het midden 
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Maatvoering van de betonvoet van het paaltje en trottoirbanden 

In onderstaande afbeeldingen wordt weergeven met welke maten rekening gehouden moet worden in het 

ontwerp, uitgaande van een paal met een diameter van 16 cm, een betonvoet van 30 cm en een gazonband. 

 

Detaillering van de betonvoet van het paaltje 

Detaillering van de markering bij een doorgangsbreedte van 1,6 meter 


