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1. Inleiding
1.1

Aanleiding

In de “Mobiliteitsvisie Hoogeveen 2017-2026” zijn de hoofdlijnen voor het fietsbeleid aangegeven op het
gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid. De fiets heeft in Hoogeveen een belangrijke plaats gekregen
in het spectrum als meest duurzame vervoersmiddel. Ter verbetering van de verkeersveiligheid en het comfort
van de fietser, is de ambitie het realiseren en verbeteren van de infrastructuur voor de (e-)fiets. Daarbij valt te
denken aan het toevoegen van fietspaden, fietsbruggen en oversteekvoorzieningen waar deze nog ontbreken. Fietspaden asfalteren, voldoende (bewaakte) stallingsmogelijkheden voor fietsen en fietsdiefstalpreventie.
Maar ook zaken als educatie, recreatief fietsen, duurzaamheid, gezondheid en promotie spelen een belangrijke
rol.
De volgende stap is een toekomstbestendig fietsbeleid. In vervolg op de Mobiliteitsvisie beschrijven wij in deze
fietsnota hoe met de fiets vooruit gekeken kan worden. Als actualisatie op de fietsnota uit 2011, beschrijven we
de huidige status en waar sterke en minder sterke punten liggen van het Hoogeveens fietsnetwerk. Daarnaast
brengen wij een doorkijk naar de toekomst en welke maatregelen voor de fiets nodig zijn. De maatregelen
worden vervolgens opgenomen in het integrale uitvoeringsprogramma voor mobiliteit.

1.2

Actualisatie Fietsnota

Fietsnota 2011
In de Fietsnota uit 2011 werd de toestand van het fietsen in Hoogeveen anno 2010 besproken. Ook werd het
landelijke en regionale beleid omschreven. Vervolgens werd het bestaande beleid van de gemeente Hoogeveen beschreven. Hierin komen ook de doelstellingen en uitgangspunten van het fietsbeleid aan bod. In het
laatste deel van de fietsnota 2011 zijn de maatregelen beschreven en geprioriteerd. De Fietsnota 2011 ging
nog voornamelijk in op het vernieuwen en verbeteren van het fietsnetwerk. Ondertussen speelt ook in andere
beleidsvelden (gezondheid, sport, recreatie, scholen en duurzaamheid) het fietsen vanwege haar positieve
eigenschappen steeds meer een rol.
Werkwijze actualisatie: participatie
Om tot een goede actualisatie van de fietsnota te komen, is het belangrijk de mening van inwoners en ondernemers te kennen. Er zijn daarom bijeenkomsten georganiseerd waarin bewoners, belangenorganisaties en
ondernemers konden meedenken over de oplossingen voor de knelpunten die de gemeente ziet. Ook kon-
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den zij daar de knelpunten die zij zelf ervaren benoemen en hun oplossingen en ideeën naar voren brengen.
Daarnaast hebben leerlingen van het Alfacollege een fietsmarkt georganiseerd. Daarvoor hadden de leerlingen van RSG Wolfsbos en het Roelof van Echtencollege onder begeleiding van het IVN prachtige bijdragen
gemaakt over de fietsveiligheid. Los van deze bijeenkomsten was er gedurende enkele maanden de mogelijkheid om via het invulformulier op de gemeentelijke website ideeën, knelpunten en oplossingen aan te dragen.

De bijeenkomsten en de fietsmarkt zijn goed bezocht en via de website zijn 127 formulieren ontvangen.
De fiets is een schakel tussen veel beleidsterreinen; integraliteit is daarom van belang. Om die reden zijn er
ook interne bijeenkomsten geweest om input op te halen van de aanverwante beleidsterreinen. Meerdere
malen zijn er bijeenkomsten met de raad geweest waarin tussentijds de stand van zaken is teruggekoppeld en
waarvan de daar genoemde aandachtspunten zijn meegenomen.
Alle externe en interne bijeenkomsten hebben veel goede input opgeleverd. Al de opgehaalde informatie is
gebundeld en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze fietsnota.

1.3	Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zijn de speerpunten voor het nieuwe fietsbeleid beschreven waarbij ook aandacht is voor de
promotie van de fiets.. Daarna wordt ingegaan op veilig fietsen in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat over de
fietsinfrastructuur waaronder het hoofdfietsnetwerk en de kwaliteit van de verbindingen. Tot slot wordt in
hoofdstuk 5 stil gestaan bij het belang van structurele financiële middelen en prioritering in het uitvoeringsprogramma.
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2. Fietsbeleid
2.1

Fietsbeleid onderdeel van groter geheel

Het fietsbeleid van Hoogeveen is onderdeel van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid en van het fietsbeleid van
hogere overheden. In dit hoofdstuk staan per bestuurslaag de verschillende speerpunten van het fietsbeleid.
Gemeentelijk fietsbeleid
Uit de structuurvisie van Hoogeveen volgt dat:

“Hoogeveen aandacht heeft voor duurzame mobiliteit, door het gebruik van de
fiets en het openbaar vervoer te bevorderen, als alternatief voor de auto.”
In de Mobiliteitsvisie van 2017 is door de gemeente de fiets naast de auto gezet als belangrijkste vervoermiddelen voor Hoogeveen. Om de bereikbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en recreatie te verbeteren wil de
gemeente de fiets op gelijkwaardig niveau met de auto brengen en daarbij het fietsgebruik stimuleren. Een
veilig en comfortabel fietsnetwerk is daarbij van wezenlijk belang.
In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen: “We stimuleren ook het gebruik van de fiets. Daarom
hebben we extra aandacht voor de kwaliteit van de fietspaden. Ook brengen we de vraag naar een fietssnelweg in onze gemeente in beeld.”
Hoogeveen heeft volgens de Mobiliteitsvisie 2017 haar fietsnetwerk en stallingenvoorzieningen al redelijk
goed voor elkaar, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Ingezet moet worden op kwalitatief hoogwaardige, comfortabele fietsroutes, waar je als fietser snel en veilig kunt fietsen. Waar het kan en verkeersregels het
toelaten mag de fiets vaker voorrang krijgen. Hiertoe moeten maatregelen genomen worden zoals het realiseren van ontbrekende schakels in het fietsnetwerk, het verbeteren van de kwaliteit van fietsvoorzieningen,
betere doorstroming voor fietsers, goede oversteekvoorzieningen en het aanbieden van voldoende en goede
fietsenstallingen. Fietsevenementen kunnen ons als uitnodigende fietsgemeente op de kaart zetten.
Opgaven uit gemeentelijke Mobiliteitsvisie:
1. evaluatie en herziening van het fietsknooppuntennetwerk;
2. fietspaden aanpassen aan nieuwe verkeersveiligheidseisen, ook ten aanzien van de opkomst van de
elektrische fiets;
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3. comfort fietsroutes verhogen: asfalteren en verbreden fietspaden;
4. fietsen in de Hoofdstraat toestaan op alle momenten dat het kan;
5. voldoende stallingen bij station, winkels, scholen, sport en andere voorzieningen.

Provinciaal fietsbeleid
De provincie Drenthe wil de 5 sterren fietsprovincie van Nederland worden. De ambitie van de provinciale
fietsnota 2014-2020 ‘Drenthe fietst verder’ is: In 2020 is de provincie Drenthe de gezondste fietsprovincie
van Nederland. Gezond betekent dat je fietst in een verkeers- en sociaalveilige omgeving, waarbij jong en oud
voldoende bewegen. Daarnaast profiteert ook het Drentse bedrijfsleven mee door werknemers die gezond,
veilig en snel met de fiets (al dan niet in combinatie met het OV) hun werk bereiken. Ook is er in Drenthe een
economisch gezonde fietsrecreatiesector.
De provincie Drenthe heeft ook het programma Versterken Vrijetijdseconomie en Fietsen. Daarin is het deelprogramma Fietsen opgenomen met vier pijlers:
• Optimale fietsbeleving
• Meer mensen op de fiets (toeristen én eigen inwoners)
• Innovatieve fietsproducten
• Marketing en Promotie
Het programma bestaat uit verschillende projecten waaronder het versterken van fietsevenementen en de
kwaliteitsimpuls fietspadennetwerk.
Opgaven uit provinciaal fietsbeleid:
1. meer mensen op de fiets krijgen;
2. veilige fietsroutes creëren;
3. completeren fietsnetwerk;
4. aantrekkelijk toeristisch fietsproduct maken.
Landelijk fietsbeleid
Een brede coalitie van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland heeft zich verenigd
in de Tour de Force. Deze organisatie wil zich de komende jaren sterk maken om de verdere groei van het
fietsgebruik ook mogelijk te maken, door meer prioriteit te geven aan fietsbeleid, kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen. Zij hebben daartoe een gezamenlijke Agenda Fiets 2017-2020 opgesteld met
acht speerpunten. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze ambitie in juni 2018 in de
kamerbrief Ambities Fiets bevestigd.
Opgaven uit Agenda Fiets 2017-2020:
1. Nederland toonaangevend Fietsland;
2. Meer ruimte voor de fiets in steden;
3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes;
4. Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets;
5. Gerichte stimulering van fietsen;
6. Minder fietsslachtoffers;
7. Minder gestolen fietsen;
8. Versterken kennisinfrastructuur.
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2.2

Meer inzetten op de fiets: integraal fietsbeleid

Hoogeveen wil meer aandacht geven aan de fiets.
Fiets: schakel tussen beleidsvelden
Zoals opgenomen in de Mobiliteitsvisie is de fiets de schakel tussen onder andere de beleidsvelden: duurzaamheid, milieu, gezondheid, sport, recreatie, toerisme, onderwijs en economie. In de diverse beleidsnota’s
van deze beleidsvelden heeft de fiets ook een rol. Een toename van het fietsgebruik draagt in positieve zin bij
aan de doelen op deze beleidsvelden. Voorbeelden daarvan zijn:
• Sport, gezondheid en onderwijs: Fietsen is gezond en sportief. Zo verhoogt regelmatig fietsen de fitheid 		
en is fietsen een goede manier om overgewicht te voorkomen. Bovendien neemt de kans op het krijgen van
ziekten en het vroegtijdig overlijden fors af door regelmatig te fietsen.
• Duurzaamheid en milieu: De fiets is een schoon vervoermiddel. Wanneer het aandeel fiets in de ‘modal 		
split’ toeneemt (ten koste van het aandeel auto), leidt dit tot een vermindering van de uitstoot aan schadelijke
stoffen en een vermindering van verkeerslawaai.
• Economie, recreatie en toerisme: De fiets is van groot belang voor het toerisme in Drenthe en zorgt voor een
economische stimulans.
Promotie van de fiets
De fiets is de meest duurzame vorm van vervoer. Om echter het fietsgebruik blijvend te stimuleren, is het
realiseren van infrastructurele maatregelen (fietspaden, fietsenstallingen) niet voldoende. De potentiële fietser
moet ook worden aangemoedigd om te fietsen en om deze nieuwe voorzieningen te gebruiken. De gemeente wil dit doen door middel van promotie via alle relevante beleidsterreinen. Het doel van promotie is om mensen te informeren, bewust te maken van de voordelen van fietsen (fietsen is leuk, gezond, snel, duurzaam,
goedkoop) en te enthousiasmeren. Om het fietsen te promoten wil de gemeente inzetten op de volgende drie
pijlers: informeren, gerichte acties en samenwerking.
Om de communicatie over het fietsbeleid, fietsgerelateerde onderwerpen en gerichte acties/campagnes/evenementen zo zorgvuldig en integraal mogelijk vorm te geven, zal de gemeente in samenwerking met andere
partijen (zoals bijvoorbeeld de Fietsersbond) een communicatieplan/promotieplan ontwikkelen.
Om meer mensen op de fiets te krijgen, kan bijvoorbeeld overwogen worden jaarlijks de informatie aan een
specifiek fietsgerelateerd beleidsthema te verbinden. Mogelijke beleidsthema’s zijn:
• fietsen is gezond en sportief;
• fietsen als toeristische activiteit;
• fietsen is duurzaam;
• fietsen is leuk en snel;
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• voorkom fietsendiefstal.

Maatregelen ter promotie van de fiets
1. het informeren over het fietsbeleid, diverse fietsgerelateerde onderwerpen en campagnes. Ook behaalde

		

resultaten moeten worden gecommuniceerd.
2. gerichte acties om het fietsen bij verschillende doelgroepen onder de aandacht te brengen en potentiële 		
fietsers te enthousiasmeren.
3. het samenwerken met andere partijen (bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond) om
krachten te bundelen, promotie en communicatie effectief en efficiënt in te zetten en naar de (potentiële) 		
fietser een eenduidig signaal uit te dragen.
Stedelijke ontwikkeling
Bij alle stedelijke ontwikkelingen is aandacht voor de fiets belangrijk. Hoogeveen groeit in de komende jaren
conform de Woonvisie uit 2010 naar ongeveer 58.000 inwoners in 2030. Dit resulteert voornamelijk in meer
65 en 75+ers. De woningbouw was in eerste instantie vooral gericht op inbreiding van woningen in het centrum, maar nu is ook de uitbreiding in Nijstad-Oost actueel. De ontwikkellocaties in het centrum, Nijstad-Oost
en ook in de dorpen moeten worden voorzien van goede fietsvoorzieningen en worden aangesloten op het
fietsnetwerk.
Maatregel voor stedelijke ontwikkeling
4. Nijstad-Oost en andere in- en uitbreidingsplannen aansluiten op het fietsnetwerk.

2.3 	Doelstelling fietsbeleid
De doelstelling van Hoogeveen is om meer mensen op de fiets te krijgen. Het fietsgebruik wordt gestimuleerd
door meer aandacht aan de fiets te geven en de positie van de fiets ten opzichte van de auto op een gelijkwaardig niveau te brengen. Dit wil Hoogeveen bereiken door een kwaliteitsslag te maken met een combinatie
van:
• promotie van de fiets (fietsgebruik stimuleren);
• veilig fietsen (aandacht voor fietsongevallen, fietsdiefstal en fietsstallingen, fietseducatie en fietsgebruik);
• goede fietsinfrastructuur (fietsnetwerk).
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3. Veilig fietsen
3.1

veilig fietsen

Veilig fietsen betekent aandacht voor fietsongevallen, fietsdiefstal en fietsstallingen, fietseducatie en
fietsgebruik.

3.2

Fietsongevallen

Na enkele jaren van afname van ongevallen is de laatste jaren weer een opgaande trend zichtbaar. Dit is niet
alleen landelijk het geval, maar dit zie je ook terug in de ongevalsgegevens van Hoogeveen. Een oorzaak van
de hogere aantallen ongevallen is de verbeterde registratie van de ongevallen, zoals ook beschreven in de
Mobiliteitsvisie. Andere oorzaken zijn het smartphonegebruik (inmiddels wettelijk verboden), hogere snelheid
van (elektrische) fietsers en drukkere wegen.

Figuur 3.1: (Brom-)fiets gerelateerde ongevallen in Hoogeveen
In 2017 zijn in Hoogeveen 60 en in 2018 zelfs 67 fietsgerelateerde ongevallen voorgevallen nadat dit eerdere jaren beperkt was tot ongeveer 25 ongevallen (figuur 3.1). Deze verhoging kan niet los worden gezien van
bovenstaande oorzaken. Om de fietser minder kwetsbaar te maken is van belang dat de fietsveiligheid verbe-
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terd wordt. Dit kan zowel door de fietsers meer te wijzen op een veilige rit als het veiliger maken van fietsverbindingen. Overigens zijn er in Hoogeveen geen locaties met dermate veel ongevallen dat op basis daarvan
locatie-specifieke maatregelen nodig zijn.

Figuur 3.2: Fietsongevallen gemeente Hoogeveen 2014 – 2018
Maatregelen tegen fietsongevallen
• Smartphonegebruik tegen gaan door educatie en bijvoorbeeld campagnes.
• Hogere snelheid van (elektrische) fietsers meenemen in ontwerpkeuzes.
• Fietsers op drukke wegen een alternatief bieden, zoals een fietspad of een alternatieve route
(zie hoofdstuk 4).

3.3

Fietsdiefstal en fietsparkeren

Fietsdiefstal
Fietsdiefstal is een thema dat recent meer aandacht heeft gekregen. In de afgelopen jaren is in Hoogeveen
veel gedaan om fietsdiefstallen te voorkomen. Hiervoor zijn onder andere lokfietsen ingezet en zijn meer
fietsenstallingen aangelegd. Dit alles heeft geresulteerd in een halvering van het aantal aangegeven fietsdiefstallen over de afgelopen jaren (figuur 3.3).
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Figuur 3.3: Aantal aangifte fietsdiefstallen Hoogeveen
De ANWB heeft in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar fietsdiefstal. 10% van de deelnemers was in de voorafgaande drie jaar slachtoffer geweest van fietsdiefstal. Fietsen worden vooral gestolen op of bij winkelgebieden (30%), treinstations (18%) en de eigen woonomgeving (16%). Slachtoffers van fietsdiefstal laten de fiets
vaker staan uit angst voor fietsdiefstal (20% versus 8% onder niet-slachtoffers). 70% van de slachtoffers doet
aangifte van fietsdiefstal, soms twijfelt men aan het nut hiervan.
Fietsparkeren
In Hoogeveen zijn de laatste jaren de fietsparkeerfaciliteiten uitgebreid. Hierdoor zijn er nu parkeerplaatsen bij
de afrit van de autosnelweg A28 en A37 en is de parkeerruimte bij het station en in het centrum vergroot. Op
deze wijze is er zeker voor forenzen en qua bewaakt parkeren een grote stap voorwaarts gemaakt. Op enkele
locaties wordt de maximale fietsparkeercapaciteit regelmatig benut. Dit geldt voornamelijk bij het station en
aan de uiteinden van de Hoofdstraat. Hierdoor wordt hier vaak ook buiten de stallingen geparkeerd.
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Figuur 3.4: Hoge druk fietsparkeren station en centrum

In de Fietsnota van 2011 wordt als doelstelling voor stallingen gesteld dat alle locaties met een regionale functie in 2020 voldoende en passende stallingsgelegenheid hebben. Voor de komende jaren is het van belang
dat de ruimte op locaties waar deze onvoldoende aanwezig is, uitgebreid wordt en dat bij publiekstrekkers
voldoende fietsparkeerplaatsen aanwezig zijn.
Maatregelen fietsdiefstal en fietsparkeren
• In het centrum fietsparkeren op straat vernieuwen en de bewaakte stalling behouden.
• In de bewaakte fietsenstalling bij het station is het parkeren voor (brom)fietsen de eerste 24 uur gratis.
Actief handhaven op “weesfietsen” bij het station, waardoor de huidige capaciteit voldoende is.
Weesfietsen zijn fietsen die langer dan de in de APV opgenomen toegestane termijn (28 dagen)
onafgebroken geparkeerd staan in een door het college aangewezen gebied.
• Fietsparkeren bij (nieuwe) publiekstrekkers faciliteren.

3.4 Fietseducatie en verkeershandhaving
Fietseducatie
Educatie kan een belangrijke schakel zijn bij het stimuleren van fietsen. De gemeente Hoogeveen sluit daarbij
aan op de permanente verkeerseducatie van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Het VVBD
is een provinciaal overlegorgaan waarin de wegbeheerders (provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat) samen
bepalen welke maatregelen ze moeten nemen voor een veilig bereikbaar Drenthe. Het VVBD ondersteunt
verkeersveiligheidscampagnes en maakt verkeersveiligheidsprojecten mogelijk voor particulieren, scholieren
en bedrijven. Alles om veilig gedrag in het verkeer te stimuleren. Voorbeelden van projecten die worden uitgevoerd in Hoogeveen zijn: Fiets Veilig!, Alcoholvoorlichting, Fiets4Safe.
Verkeershandhaving
De uitvoering van verkeershandhaving ligt in handen van de politie. Het is daarom niet altijd mogelijk om
als gemeente hierin (mede)sturend op te treden. Mede door monitoring ontstaat een duidelijk beeld van die
wegen waar met infrastructurele aanpassingen en gedragsbeïnvloeding niet het gewenste verkeersgedrag
wordt gehaald. Aan de hand hiervan wordt met de politie overleg gevoerd en worden afspraken gemaakt, over
de wijze waarop en de mate waarin verkeershandhaving kan worden toegepast. Een voorbeeld van een wens
die de gemeente heeft is extra aandacht voor spookfietsen (fietsers die tegen de rijrichting in fietsen: “aan de
verkeerde kant van de weg”).
Maatregelen fietseducatie en verkeershandhaving
• Projecten op het gebied van fietseducatie continueren.
• Met de politie blijven overleggen over de wijze waarop en de mate waarin verkeershandhaving nodig is,
bijvoorbeeld een week waarin extra aandacht is voor spookfietsen.

3.5 Fietsgebruik in kaart
In Hoogeveen wordt veel gefietst. 23% van alle verplaatsingen is met de fiets (bron: Mobiliteitsonderzoek Nederland). Dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van Drenthe en Nederland. Hoogeveen heeft een uitge-
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breid telprogramma waarin ook fietsgebruik wordt geteld op een aantal locaties. Deze locaties liggen verspreid
over de hele gemeente (figuur 3.5).
Maatregelen om het fietsgebruik in kaart te brengen
• Fietstellingen uitvoeren als daar behoefte aan is.

Figuur 3.5: Fietstellingen aantallen gemeente Hoogeveen
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4. Fietsnetwerk
4.1 HOOFDFIETSROUTES
Voor het stimuleren van het fietsgebruik is ook een goed fietsnetwerk nodig. Hieronder zijn de vijf eisen aan
een goed fietsnetwerk benoemd. Aan de hand van deze eisen is het fietsnetwerk in Hoogeveen vormgegeven en zijn de hoofdfietsroutes uit de fietsnota 2011 geactualiseerd.
De vijf eisen aan een goed fietsnetwerk:
• Samenhang: De fietsinfrastructuur vormt een samenhangend geheel en sluit aan op alle herkomsten en 		
bestemmingen van fietsers. De routes worden ondersteund met bewegwijzering en verlichting.
• Directheid: De fietsinfrastructuur biedt de fietser steeds een zo direct mogelijke route (zo min mogelijk
omrijden). Rechte lijnen in de fietsstructuur moeten ook op straat directe routes opleveren.
• Aantrekkelijkheid: De fietsinfrastructuur is zodanig vormgegeven en in de omgeving ingepast dat fietsen 		
aantrekkelijk is, ook ’s nachts.
• Veiligheid: De fietsinfrastructuur waarborgt de verkeersveiligheid van fietsers en overige weggebruikers.
Belangrijk uitgangspunt is het Duurzaam Veilig-principe van homogeniteit van het verkeer: scheiding van 		
fietsers en auto’s bij hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer, bij menging of gelijkvloers kruisen een
lage snelheid afdwingen.
• Comfort: De fietsinfrastructuur maakt een vlotte en comfortabele doorstroming van het fietsverkeer mogelijk.
Het hoofdnet wordt uitgevoerd met voorzieningen van voldoende breedte in comfortabele verharding.
Op onderstaande kaart is aangegeven welke infrastructuur in Hoogeveen als hoofdfietsroutes worden gekwalificeerd. Het fietsnetwerk in Hoogeveen volgt gedeeltelijk de hoofdstructuur voor de auto en wordt aangevuld
met speciale solitaire hoofdroutes voor fietsers. Het streven is om langs alle gebiedsontsluitingswegen binnen
de bebouwde kom van Hoogeveen en tussen de dorpen, vrijliggende fietsvoorzieningen aan te leggen (conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig). Met extra kortsluitende hoofdroutes speciaal voor fietsers wordt de
maaswijdte van het netwerk voor de fiets verkleind, zodat men altijd snel op een hoofdfietsroute kan komen.
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Figuur 4.1: Hoofdfietsroutes en ontbrekende schakels in en om Hoogeveen (zie bijlage voor een grotere
afbeelding)
Ontbrekende schakels
Het fietsnetwerk in Hoogeveen sluit aan op het netwerk van regionale fietsroutes van de provincie Drenthe.
De uitgangspunten van dit netwerk sluiten goed aan bij de basiseisen aan het fietsnetwerk van de gemeente
Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen wil net als de provincie Drenthe een kwaliteitsslag in het netwerk realiseren. Daarvoor dienen de ontbrekende schakels te worden ingevuld. Dit zijn verbindingen die niet voldoen
aan de kwaliteitsaspecten, bijvoorbeeld doordat de fietsvoorzieningen te smal zijn of aparte voorzieningen
ontbreken. Op figuur 4.1 staan de resterende opgaven voor de gemeente Hoogeveen ingetekend.
Ontbrekende schakels
1. Fietsvoorzieningen tussen Nieuwlande en Hollandscheveld verbeteren.
2. Toevoegen fietsvoorzieningen tussen Noordscheschut Tiendeveen.
3. Veilige fietsverbinding langs Trekgatenweg ontbreekt.
4. Route centrum - sport via Bentinckslaan Bentincksdijk veranderen in fietsstraat.
5. Fietspaden Het Haagje voltooien met tweerichtingenfietspad aan de noordzijde.
6. Verharde onderdoorgang aan zuidzijde Hoogeveense Vaart tussen fietspad Nijstad en Molenoevers.
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7. Verbeteren fietspad langs Hoogeveense Vaart, bijvoorbeeld: ten westen van Het Loo aan zuidzijde en ten
oosten naar noordzijde kanaal tot aan Coevorderstraatweg.
8. Fietsbrug over Hoogeveensche Vaart en A37 richting Langedijk met goed aansluitende infrastructuur.
9. Fietspad vanaf het station langs het spoor en het ziekenhuis over A28, doortrekken naar Kinholtsweg
10. Verbeteren fietscomfort Kinholtsweg onderdeel knooppuntennetwerk (Fluitenberg)

Hoofdfietsroute in de voorrang
In veel van de gemeenten in noord Nederland wijkt de voorrangssituaties op rotondes af van wat in het merendeel van Nederland gebruikelijk is. Fietsers hebben in Hoogeveen geen voorrang op rotondes. Voorlopig
houdt Hoogeveen hieraan vast, mede gezien de aanwezige infrastructuur en kosten om alle rotondes aan te
passen.
Er zijn diverse locaties in Hoogeveen waar de fiets voorrang zou kunnen hebben
ten opzichte van het autoverkeer. Een voorbeeld daarvan is een fietssnelweg in de
vorm van bijvoorbeeld een fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als
fietsroute, maar waarop tevens auto’s zijn toegestaan. Dit autogebruik wordt echter
beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat. Door op bijvoorbeeld de
verbinding tussen het centrum en de sportvoorzieningen via de Bentinckslaan en
de Bentincksdijk uit te voeren als een fietsstraat laat Hoogeveen zien dat de fietser
belangrijk is.

Figuur 4.2: Voorbeeld fietsstraat (Rielerweg in Deventer)
Maatregel hoofdfietsroutes
• Het realiseren van de bovenstaande ontbrekende schakels in het fietsnetwerk. Een route met de fiets in de
voorrang, zoals een fietsstraat of een fietssnelweg is een mogelijke oplossing..

4.2

Fietsinfrastructuur

Er is een kwaliteitsslag nodig voor de fietsinfrastructuur in Hoogeveen. Slecht onderhouden voorzieningen
hebben een negatieve uitstraling op de fietsvoorziening en daarmee op het fietsen, terwijl kwalitatief hoogwaardige infrastructuur het gebruik stimuleert.
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Figuur 4.3: Fietspaden Hoogeveen
In figuur 4.3 zijn de fietspaden in Hoogeveen opgenomen. Deze liggen veelal parallel aan de meeste wegen
van de centrumring en de binnenring van Hoogeveen. De meeste fietspaden zijn uitgevoerd als 1-richtingspaden, maar op afstand van het centrum zijn ook 2-richtingspaden aanwezig. Het doel is de 2-richtingspaden
zoveel mogelijk met elkaar te verbinden zodat spookfietsen tot een minimum beperkt blijft. 2-richtingspaden
hebben ook nadelen. Als ze worden gerealiseerd waar het eigenlijk niet kan ontstaat een verhoogd veiligheidsrisico. Per route moet dan ook een zorgvuldige afweging worden gemaakt. Is het fietspad bijvoorbeeld te smal
dan neemt de kans aanrijdingen tussen fietsers onderling toe en zijn er veel kruispunten en inritten dan neemt
de kans op aanrijdingen tussen fietsers en autoverkeer toe. Het uitgangspunt is: spookfietsen faciliteren door
tweerichtingsfietspaden waar mogelijk. Ook gaan we in overleg met de politie om bijvoorbeeld een spookfietsweek te organiseren waarin extra aandacht is en extra gecontroleerd wordt op spookfietsen.
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Figuur 4.4: Breedte en verharding fietspaden Hoogeveen

In Hoogeveen is de kwaliteit en de breedte van de fietspaden niet overal gelijk (figuur 4.4). Zo zijn er op de
Centrumring veel asfalt- of betonpaden maar bestaat het grootste deel van de binnenring uit tegelpaden. In
de doelstelling van de gemeente worden de fietspaden allemaal uitgevoerd met een gesloten verharding (asfalt of beton) en met een breedte in overeenstemming met de intensiteit conform CROW-normering. Om de
kwaliteitsslag te maken is het nodig actief en consequent navolgende eisen aan fietsinfrastructuur te bewaken
en te onderhouden.
Eisen aan fietsinfrastructuur
• Verharding: Vanuit comfortoverwegingen is het zeer wenselijk om fietspaden en fietsstroken in asfalt of
betonverharding aan te leggen. Ook financieel is dit aantrekkelijker, gesloten verharding vergt aanzienlijk 		
minder onderhoud.
• Breedtes: Fietspaden hebben een gewenste minimale breedte van 2,50 meter. Twee fietsers kunnen dan
naast elkaar fietsen en kunnen ingehaald worden zonder achter elkaar te hoeven fietsen. Fietspaden voor 		
verkeer in twee richtingen zijn daar waar mogelijk bij voorkeur 3,50 meter breed. Fietsstroken zijn 1,75 meter
of breder. Fietspaden zijn vrijliggend t.o.v. het autoverkeer en hebben daarom de voorkeur boven
fietsstroken.
• Hoogteverschillen in overgangen: Infrastructuur is veelal aangepast aan het autoverkeer. Fietspaden sluiten
niet goed aan op de kruisende rijbaan en fietsers ondervinden daarvan veel ongemak. Dat het ook anders 		
kan, bewijzen de diverse goede en slechte voorbeelden in de gemeente Hoogeveen.
• Oversteken: bij reconstructies van wegen moet extra aandacht nodig zijn voor aanvullende voorzieningen, 		
zoals middengeleiders en uitbuigingen van wegen. Middengeleiders geven de mogelijkheid om in twee keer
over te steken en zorgen voor een betere zichtbaarheid van de oversteek. Maar pas bij
oversteekvoorzieningen op voor overregulering: bij scheiding van fietsers en voetgangers en van fietsers per
richting is een fysieke voorziening vaak niet nodig.
• Lichtmasten: Een goed openbare verlichting op fietsroutes is belangrijk voor de zichtbaarheid en de sociale
veiligheid. Binnen de bebouwde kom is de plaatsing van de lichtmasten een aandachtspunt. Om te
voorkomen dat gebruikers van het fietspad tegen lichtmasten aanrijden moet er ruim voldoende afstand zijn
tussen het fietspad en de lichtmast. Dit is nu niet overal het geval. Buiten de bebouwde kom worden in
principe geen lichtmasten geplaatst langs fietsroutes, tenzij er specifieke redenen zijn.
• Beplanting: Langs veel fietspaden staan struiken of ligt gras. Het overwoekeren van fietspaden met groen 		
moet voorkomen worden. De versmalling heeft een negatieve uitstraling op de fietsvoorziening en daarmee
op het fietsen en kan ook nadelig zijn voor de verkeersveiligheid.
• Markering: Voor fietspaden met in twee richtingen fietsverkeer is midden markering noodzakelijk om aan
fietsers en overstekend autoverkeer te laten zien dat het fietspad in twee richtingen gebruikt wordt. Binnen
de bebouwde kom wordt daarbij de verhouding 0,3 : 2,7 gehanteerd. Buiten de bebouwde kom de
verhouding 1,0 : 2,0.
• Hoogteverschillen en afscheiding tussen voet- en fietspad zijn niet altijd nodig. Als er ruimte is, heeft een 		
gescheiden fiets- en voetpad de voorkeur. Bij minder ruimte wordt een lage overgang, een zogenaamde 		
‘vergevingsgezinde overgang’ gerealiseerd.. Bij te weinig ruimte wordt het fiets- en voetpad gecombineerd
tot één pad.
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Figuur 4.5: Aanpassingen infrastructuur (zie bijlage voor een grotere afbeelding)
Op basis van een brede inventarisatie van de huidige infrastructuur is gekomen tot een twintigtal locaties waar
aanpassing van de fietsinfrastructuur gewenst is. Deze zijn weergegeven in figuur 4.5 en hieronder
opgesomd.
Aanpassingen infrastructuur
• Diverse oversteeklocaties Zuidwoldigerweg tussen Nijstad en Erflanden verbeteren.
• Oversteek fietsers Het Haagje/Kaaplaantje: gebruik monitoren, nut/noodzaak onderzoeken.
• Op alle takken rotonde Bethesdastraat / ziekenhuis een middengeleider aanbrengen voor fietsverkeer.
• Fietspad vanaf Alteveer viaduct tot aan rotonde verbreden.
• Fietsoversteek Hoogeveenseweg (Wijsterseweg) richting Pesse verbeteren.
• Fietsoversteek Middenveldweg tussen de rotondes Middenveldweg-AG Bellstraat en
Middenveldweg-Marconistraat realiseren.
• Spookfietsers faciliteren op Zuidwoldigerweg door bijvoorbeeld langs hele as Zuidwoldigerweg aan
zuidzijde 2 richtingen fietspad te realiseren en aan de noordzijde deels te verbreden t.h.v. de fietsoversteek
naar fietsbrug Erflanden.
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• Fietspad naast Hennie van Andelhof aansluiten op het fietspad aan de overzijde van de
Van Limburg Stirumstraat.
• De Hoofdstraat herinrichten met fietsers te gast.
• Overgang fietspaden en wegen bij kruispunten op gelijke hoogte brengen. Bijvoorbeeld Schutlandenweg en
Jos van Aalderenlaan.

• Fietspad De Vos van Steenwijklaan aan noordzijde uitvoeren zoals aan de zuidzijde.
• Profiel Bethesdastraat aanpassen.
• Kruisingsvlak Tamboerlaan / Wolfsbosstraat verkleinen.
• Het pad tussen Meerkoetlaan 32 en 30 verbeteren door snoeien en kleine aanpassingen.
• De breedte van en de lantarenpalen op het fietspad tussen Toldijk en station zijn een aandachtspunt.
• Fietsoversteek Meerboomweg ter hoogte van Kerkhoflaan.
Maatregel fietsinfrastructuur
• Verbeteren kwaliteit fietsinfrastructuur door actief en consequent de eisen aan fietsinfrastructuur te
bewaken en te onderhouden.

4.3	Recreatief fietsnetwerk
In Hoogeveen, maar ook in andere delen van Drenthe lopen veel recreatieve fietsroutes (figuur 4.6). Deze
routes zijn niet zozeer bedoeld voor grote aantallen fietsers, maar enkele routes hebben wel een hoog fietsgebruik. In de gemeente Hoogeveen zijn 22 fietsknooppunten en zo is er altijd een duidelijke knooppuntroute
te maken. Knooppuntroutes oftewel fietsroutenetwerken, bestaan uit een aantal genummerde knooppunten.
Tussen de knooppunten lopen in twee richtingen bewegwijzerde verbindingsroutes. Op elk knooppunt staat
een aanduiding met het knooppuntnummer en een overzicht van het fietsroutenetwerk in de omgeving.
Met het fietsknooppuntennetwerk richt Hoogeveen zich vooral op de recreatieve toerfietser. Nu de “Col du
VAM” even ten noorden van de gemeentegrens onlangs is geopend, is een aantrekkelijke fietsverbinding vanuit de kern Hoogeveen hiernaartoe gewenst. Dat zou een belevingspad kunnen worden dat ook aantrekkelijk
is voor kinderen.
Het recreatief fietsnetwerk heeft wel enkele missende schakels bijvoorbeeld een directere route tussen Hollandscheveld en Hoogeveen en bewegwijzerde routes door Hoogeveen tussen knooppunten 33 en 7, 36 en
37 en 33 en 34.
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Figuur 4.6: Recreatief fietsnetwerk gemeente Hoogeveen
Maatregelen recreatief netwerk
• Het recreatief netwerk verbinden bijvoorbeeld door een directere route tussen Hollandscheveld en
Hoogeveen en bewegwijzerde routes door Hoogeveen tussen knooppunten 33 en 37, tussen 36 en 37 en
tussen 33 en 34.
• Een belevingspad inrichten en verwijzen vanuit Hoogeveen naar de “Col du VAM”.

4.4

Fietsen op de Hoofdstraat

Fietsers zijn welkom in de Hoofdstraat. Fietsers dragen bij aan de levendigheid van de Hoofdstraat. Hierbij
geldt: de fietser is te gast. Op de Hoofdstraat worden geen fietsstroken aangebracht. Zo wordt de fietser gedwongen rekening te houden met voetgangers.

4.5	Benodigde maatregelen
Voor het stimuleren van het fietsgebruik is een fietsnetwerk voorzien van goede fietsinfrastructuur nodig.
Daartoe zijn de volgende maatregelen nodig:
• Het realiseren van de bovenstaande ontbrekende schakels in het fietsnetwerk waaronder een route met de
fiets in de voorrang, zoals een fietsstraat of een fietssnelweg.
• Verbeteren kwaliteit fietsinfrastructuur door actief en consequent de eisen aan fietsinfrastructuur te bewaken
en te onderhouden.
• Het recreatief netwerk verbinden bijvoorbeeld door een directere route tussen Hollandscheveld en
Hoogeveen en bewegwijzerde routes door Hoogeveen tussen knooppunten 33 en 37, tussen 36 en 37 en
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tussen 33 en 34.
• Een belevingspad inrichten en verwijzen vanuit Hoogeveen naar de “Col du VAM”.
• De Hoofdstraat herinrichten met fietsers te gast, waarbij altijd mag worden gefietst behalve als er markt is 		
(op het deel waar de marktkramen staan).

5. Maatregelen en acties
Doelstelling fietsbeleid
De doelstelling van Hoogeveen is om meer mensen op de fiets te krijgen. Het fietsgebruik wordt gestimuleerd
door meer aandacht aan de fiets te geven en de positie van de fiets ten opzichte van de auto op een gelijk
niveau te brengen. Dit wil Hoogeveen bereiken door een kwaliteitsslag te maken met een combinatie van:
• promotie van de fiets (fietsgebruik stimuleren);
• veilig fietsen (aandacht voor fietsongevallen, fietsdiefstal en fietsstallingen, fietseducatie en fietsgebruik);
• goede fietsinfrastructuur (fietsnetwerk).
In voorgaande hoofdstukken zijn de benodigde maatregelen en acties om deze doelstelling te realiseren
benoemd. In de bijlage bij deze fietsnota zijn ze nog eens op rij gezet. Deze maatregelen zijn overgenomen in
het in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit en worden daar geprioriteerd.
Financiën
Om de doelstelling van het gemeentelijke fietsbeleid te behalen, zijn de eerder benoemde maatregelen en
acties nodig. Om dit te realiseren zijn financiële middelen nodig en moet er de komende jaren extra budget
beschikbaar gesteld worden. Niet alles kan in één keer. Per begrotingsjaar wordt bezien wat gerealiseerd kan
worden en hoeveel extra financiële ruimte daarvoor nodig is. Zoveel mogelijk wordt daarbij aansluiting gezocht
bij reguliere onderhoudswerkzaamheden en projecten, waardoor werk met werk gemaakt kan worden. Dit
levert financieel voordeel op. Daarnaast wordt er ook altijd gekeken naar mogelijkheden voor cofinanciering.
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6. Bijlagen
De fietsnota heeft drie bijlagen:
• Een grotere afbeelding van Figuur 4.1: Hoofdfietsroutes en ontbrekende schakels in en om Hoogeveen
• Een grotere afbeelding van figuur 4.5: Aanpassingen infrastructuur
• Een opsomming van de benodigde maatregelen per thema

±

Westerveld

Midden-Drenthe

Legenda
Hoofdfietsnetwerk
Ontbrekende schakels
Gemeenten
Km
2

2

2

0 0,5 1

Coevorden

9
8

6

4

6
3

5

1
7

De Wolden

Hardenberg

26

3

4

±

Westerveld

Legenda

Maatregelen per categorie

Midden-Drenthe

Fiets infrastructuur verbeteren

!
(

Ontbrekende schakels
Gemeenten
Km
0

1

2

3

4

2

14

0,5

!
(

15

!
(

Coevorden

2

23

!
(

9
8

12

!
(

20

!
(

17

!
( 11
!
(

5

22

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

21

16
10

19

4

6

18

!
(

6

24

13

!
(

!
(

1

3
7

De Wolden

27

Overzicht maatregelen
Ontbrekende schakels
1. Fietsvoorzieningen tussen Nieuwlande en Hollandscheveld verbeteren.
2. Toevoegen fietsvoorzieningen tussen Noordscheschut Tiendeveen.
3. Veilige fietsverbinding langs Trekgatenweg ontbreekt.
4. Route centrum - sport via Bentinckslaan Bentincksdijk veranderen in fietsstraat.
5. Verharde onderdoorgang aan zuidzijde Hoogeveense Vaart tussen fietspad Nijstad en Molenoevers.
6. Verbeteren fietspad langs Hoogeveense Vaart, bijvoorbeeld: ten westen van Het Loo aan zuidzijde en ten
oosten naar noordzijde kanaal tot aan Coevorderstraatweg.
7. Fietsbrug over Hoogeveense Vaart en A37 richting Langedijk met goed aansluitende infrastructuur.
8. Fietspad vanaf het station langs het spoor en het ziekenhuis over A28, doortrekken naar Kinholtsweg
9. Verbeteren fietscomfort Kinholtsweg onderdeel knooppuntennetwerk (Fluitenberg)
Inrichting infrastructuur
10. Diverse oversteeklocaties Zuidwoldigerweg tussen Nijstad en Erflanden verbeteren.
11. Oversteek fietsers Het Haagje/Kaaplaantje: gebruik monitoren, nut/noodzaak onderzoeken.
12. Op alle takken rotonde Bethesdastraat / ziekenhuis een middengeleider aanbrengen voor fietsverkeer.
13. Fietspad tussen Alteveer viaduct en rotonde verbreden.
14. Fietsoversteek Hoogeveenseweg (Wijsterseweg) richting Pesse verbeteren.
15. Fietsoversteek Middenveldweg tussen de rotondes Middenveldweg-AG Bellstraat en
Middenveldweg-Marconistraat realiseren.
16. Spookfietsers faciliteren op Zuidwoldigerweg door bijvoorbeeld langs hele as Zuidwoldigerweg aan
zuidzijde 2 richtingen fietspad te realiseren en aan de noordzijde deels te verbreden t.h.v. de fietsoversteek
naar fietsbrug Erflanden.
17. Fietspad naast Hennie van Andelhof aansluiten op het fietspad aan de overzijde van de Van Limburg
Stirumstraat.
18. Overgang fietspaden en wegen bij kruispunten op gelijke hoogte brengen. Bijvoorbeeld Schutlandenweg 		
en Jos van Aalderenlaan.
19. Fietspad De Vos van Steenwijklaan aan noordzijde uitvoeren zoals aan de zuidzijde.
20. Profiel Bethesdastraat aanpassen.
21. Kruisingsvlak Tamboerlaan / Wolfsbosstraat verkleinen.
22. Het pad tussen Meerkoetlaan 32 en 30 verbeteren door snoeien en kleine aanpassingen.
23. De breedte van en de lantarenpalen op het fietspad tussen Toldijk en station zijn een aandachtspunt.
24. Fietsoversteek Meerboomweg ter hoogte van Kerkhoflaan.
Promotie van de fiets
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25. Het informeren over het fietsbeleid, diverse fietsgerelateerde onderwerpen en campagnes. Ook behaalde
resultaten moeten worden gecommuniceerd.
26. Gerichte acties om het fietsen bij verschillende doelgroepen onder de aandacht te brengen en potentiële 		
fietsers te enthousiasmeren.
27. Het samenwerken met andere partijen (bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond) om krachten

te bundelen, promotie en communicatie effectief en efficiënt in te zetten en naar de (potentiële) fietser een
eenduidig signaal uit te dragen.
28. Nijstad-Oost en andere in- en uitbreidingsplannen aansluiten op het fietsnetwerk.
Veilig fietsen
Veilig fietsen betekent aandacht voor fietsongevallen, fietsdiefstal en fietsstallingen, fietseducatie en fietsgebruik.
Daartoe zijn de volgende maatregelen nodig:
29. Smartphonegebruik tegen gaan door educatie en bijvoorbeeld campagnes.
30. Hogere snelheid van (elektrische) fietsers meenemen in ontwerpkeuzes.
31. Fietsers op drukke wegen een alternatief bieden, zoals een fietspad of een alternatieve route.
32. In het centrum fietsparkeren op straat vernieuwen en de bewaakte stalling behouden.
33. Actief handhaven op “weesfietsen” bij het station, waardoor de huidige capaciteit voldoende is. In de bewaakte
fietsenstalling bij het station is het parkeren voor (brom)fietsen de eerste 24 uur gratis.
34. Fietsparkeren bij nieuwe publiekstrekkers faciliteren.
35. Projecten op het gebied van fietseducatie continueren.
36. Met de politie blijven overleggen over de wijze waarop en de mate waarin verkeershandhaving nodig is,
bijvoorbeeld een week waarin extra aandacht is voor spookfietsen.
37. Fietstellingen uitvoeren als daar behoefte aan is.
Goede fietsinfrastructuur
Voor het stimuleren van het fietsgebruik is een fietsnetwerk voorzien van goede fietsinfrastructuur nodig. Daartoe
zijn de volgende maatregelen nodig:
38. Het realiseren van ontbrekende schakels in het fietsnetwerk. Een route met de fiets in de voorrang, zoals een
fietsstraat of een fietssnelweg is een mogelijke oplossing.
39. Verbeteren kwaliteit fietsinfrastructuur door actief en consequent de eisen aan fietsinfrastructuur te bewaken en
te onderhouden.
40. Het recreatief netwerk verbinden bijvoorbeeld door een directere route tussen Hollandscheveld en Hoogeveen
en bewegwijzerde routes door Hoogeveen tussen knooppunten 33 en 37, tussen 36 en 37 en tussen 33 en
34.
41. Een belevingspad inrichten en verwijzen vanuit Hoogeveen naar de “Col du VAM”.
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Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Telefoon
14 0528
Fax
0528-291325
E-mail
info@hoogeveen.nl
Internet
www.hoogeveen.nl
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