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1 De fiets op nr. 1 
In 2040 wil de gemeente Noordenveld klimaatneutraal zijn. In de omgevingsvisie wordt hier richting 
aan gegeven door onder andere het gebruik van duurzame mobiliteit te stimuleren. Fietsen is zo’n vorm 
van duurzame mobiliteit. Daarbij is fietsen gezond, leuk, ontspannend en fietsen maakt mensen blijer. 
Allemaal redenen om ook in het raadsakkoord de fietsambitie uit “Noordenveld op fietse” overeind te 
houden. Noordenveld is al een fietsvriendelijke gemeente, maar wil in de periode 2017-2020 uitgroeien 
tot dé fietsgemeente van noord Nederland. De ambitie om te profileren als fietsgemeente en het 
fietsgebruik te stimuleren wordt breed aangevlogen vanuit verschillende invalshoeken. 

In het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan zet de gemeente de fiets dan ook principieel op nummer 1. 
Dit geeft andere ideeën voor de inrichting en er ontstaan kansen en mogelijkheden. Om deze kansen en 
mogelijkheden optimaal te benutten en zo efficiënt mogelijk in te zetten, is inzicht nodig in de huidige 
stand van zaken van het fietsnetwerk. Dit basisfietsplan geeft inzicht in de opbouw van het utilitaire1 
fietsnetwerk en de bijbehorende inrichtingskenmerken. Het netwerk is hierop getoetst en daaruit 
volgen aanbevelingen. Met dit plan heeft de gemeente Noordenveld dan ook een instrument in handen 
om aanvullende investeringen in het fietsnetwerk op een zo efficiënt mogelijke manier in te zetten. 
Maatregelen op de belangrijkste fietsroutes zijn daarbij het meest effectief. Dit is omdat de meeste 
fietsers van deze routes gebruiken maken. 

 

afbeelding 1; Fietspad langs de Asserstraat ter hoogte van Norg 

                                                                 
1 Utilitair: nut beogend woon-werk, school-thuis etc.: 
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2 Hoe ziet het fietsnetwerk eruit 
De opbouw van het utilitaire fietsnetwerk is te vergelijken met het wegennetwerk voor de auto; een 
fijnmazig netwerk van kleine, smalle en rustige wegen die het verkeer verzamelen naar een steeds 
grofmazig wordend netwerk van grotere, bredere en drukkere wegen. Kortom, van veel woonstraten 
naar uiteindelijk een paar snelwegen.  

Het meest fijnmazige voor de fiets noemen we het basisnetwerk. Dit netwerk zorgt voor het direct 
toegankelijk maken van woningen en percelen. De ‘snelwegen’ van het fietsnetwerk vormen samen het 
grofmazige primaire fietsnetwerk. Dit netwerk vormt de verbindingen tussen wijken en dorpen met 
meer dan 1500 inwoners (dorpskernen Norg, Peize en Roden). Tussen het basisnetwerk en het primaire 
netwerk bestaat nog een secundair fietsnetwerk. Dit netwerk bestaat uit verbindingen tussen wijken en 
dorpen met minder dan 1500 inwoners. 

 Hoe is het fietsnetwerk tot stand gekomen 
Het utilitaire fietsnetwerk van de gemeente Noordenveld is tot stand gekomen door te bepalen waar de 
belangrijkste herkomsten (woonwijken) en bestemmingen (voorzieningen) liggen. Belangrijkste 
bestemmingen zijn met name winkel- en dorpscentra, overheidsvoorzieningen, scholen, 
sportvoorzieningen, bedrijventerreinen, openbaarvervoer knooppunten en omliggende fietsnetwerken. 
De focus van dit onderzoek ligt op de kernen Norg, Peize en Roden. Herkomsten en bestemmingen zijn 
door middel van rechte lijnen met elkaar in verbinding gebracht. Dit noemen we wenslijnen. Zie de 
afbeelding op de volgende bladzijde.  
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 Het fietsnetwerk van de gemeente Noordenveld 
Door de rechte lijnen tussen herkomsten en bestemmingen over het bestaande wegennet te leggen 
ontstaan fietsroutes. Voor het basisnetwerk, het meest fijnmazige netwerk, is een maaswijdte2 van 250 
meter aangehouden. Voor het secundaire netwerk, het iets minder fijnmazige netwerk, is een 
maaswijdte van 400 meter aangehouden. Voor het primaire netwerk, het minst fijnmazige netwerk is 
een maaswijdte van 1000 meter aangehouden. Door deze rasterstructuren over het bestaande 
weggennet te leggen en daarbij rekening te houden met de belangrijkste herkomsten en bestemmingen, 
ontstaat het fietsnetwerk. 

Het utilitaire fietsnetwerk voor de gemeente Noordenveld, met daarop het secundaire en primaire 
fietsnetwerk, is weergegeven op de volgende bladzijden.  

 

afbeelding 3; Fietsoversteek op de Norgerweg ter hoogte van de voetbalvereniging te Roden  

                                                                 
2 Een maaswijdte is een denkbeeldig rasterstructuur (blokken) met een bepaalde lengte. Des te korter de 
lengte van een blok, des te fijnmaziger de structuur. 
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3 Waar moet het fietsnetwerk aan voldoen 
Het totale utilitaire fietsnetwerk moet een samenhangend geheel zijn en aansluiten op herkomsten en 
bestemmingen van fietsers. Om het fietsgebruik te stimuleren moeten fietsers een zo direct mogelijke 
route hebben. Omrijden moet zoveel mogelijk worden beperkt. Daarnaast moet de fietsinfrastructuur 
ook aantrekkelijk zijn om te gebruiken. Sociaal onveilige routes moeten worden voorkomen. Ook moet 
de fietser op een veilige manier gebruik kunnen maken van de fietsinfrastructuur. Fietsers moeten niet 
in aanraking kunnen komen met obstakels, zoals paaltjes, of te maken krijgen met hoge snelheden van 
gemotoriseerd verkeer. En daarbij moet de infrastructuur vooral comfortabel zijn. Een stroeve en vlakke 
verharding heeft de voorkeur. 

Aan het primaire fietsnetwerk worden logischerwijs hogere eisen gesteld dan aan het basisnetwerk. Het 
primaire fietsnetwerk is immers bedoeld om over langere afstanden grotere aantallen fietsers op een 
snellere manier te kunnen faciliteren. Voor zowel het primaire als secundaire fietsnetwerk zijn 
richtlijnen3 opgesteld voor de verschillende aspecten van het fietsnetwerk. Deze richtlijnen zijn mede 
tot stand gekomen op basis van landelijke richtlijnen. De richtlijnen die de gemeente Noordenveld 
hanteert zijn weergegeven in tabel op de volgende bladzijde. 

 

afbeelding 5; Fietspad op de Norgerweg ter hoogte van de voetbalvereniging te Roden 

 
                                                             

                                                                 
3 Richtlijnen zijn bedoeld als uitgangspunt en moeten gezien worden als wens in plaats van eis. Andere 
belangen kunnen doorslaggevend zijn, waardoor altijd gemotiveerd van de richtlijnen kan worden 
afgeweken. 
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Tabel 1; Richtlijnen fietsnetwerk gemeente Noordenveld  

Richtlijnen netwerk Primair fietsnetwerk Secundaire fietsnetwerk
Samenhang

Ontsluit dorpen en wijken > 1500 inwoners < 1500 inwoners 
Maaswijdte fietspaden binnen de 

bebouwde kom < 1000m < 400m (basisnetwerk < 250 m)

Directheid
Omrijafstand en tijd minimaliseren Omrijfactor max. 1,2 Omrijfactor max. 1,4
Voorrangsrecht fiets kruispunten Waar veilig kan Bij voorkeur

Verkeerslicht Prioriteit bij fietsers (provincie) Geen voorkeur
Veiligheid

Conflicten met kruisend verkeer Vermijden Minimaliseren
Snelheid motorvoertuigen op 

conflictpunten
Reduceren Reduceren

Scheiden Bij > 2000 motorvoertuigen en grote 
snelheidsverschillen

Bij grote snelheidsverschillen

Rode verharding binnen de 
bebouwde kom

Toepassen Bij voorkeur                                                      

Paaltjes Geen Zo min mogelijk

Parkeren
Alleen langsparkeren buiten rijbaan 
voorzien van 0,5/0,75 m brede 
schrikstrook

Bij voorkeur langsparkeren en 
buiten rijbaan 

Verlichting Binnen de bebouwde kom Routeverloop zichtbaar
Rijwielpadbanden Toepassen Bij voorkeur

Breedte tweerichtingsfietspad 3,5 m 3 m
Breedte eénrichtingsfietspad 3 m (min 2,5 m)  2,5 m (min 2 m) 

Breedte fietsstrook 2,5 m tot 2 m (min 1,7m) 2,5 m tot 2 m (min 1,7m)
 Comfort

Ontwerpsnelheid
Wegvakken ≥ 30 km/u. Bochtstraal     
≥ 20 m (buiten de bebouwde kom 
brom/fietspad 40 km/u)

Wegvakken ≥ 20 km/u  
bochtstraal ≥ 10 m

Bochtstralen kruispunten ≥ 5 m, ontwerpsnelheid                  
min. 12 km/u

≥  3 m, bij voorkeur ≥ 5 m.

Bochten en kronkels Vermijden Minimaliseren 

Verharding Asfalt of beton, stroef en vlak Voorkeur asfalt of beton, stroef 
en vlak

Bewegwijzering
Steden, dorpen, wijken en publiek 
aantrekkelijke voorzieningen Bij voorkeur  

Windhinder Proberen te beperken Geen voorkeur
Hellingspercentages Max 2% Max 2,5%

Strooiroute Onderdeel van Bij voorkeur 
Aantrekkelijkheid

Sociale controle Aanwezig Aanwezig
Openbare ruimte Goed onderhouden Goed onderhouden
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4 Aanbevelingen voor het optimaliseren van het 
fietsnetwerk 

Het primaire fietsnetwerk binnen de bebouwde kom heeft de hoogste prioriteit, omdat dit het 
belangrijkste onderdeel vormt van het fietsnetwerk. Maatregelen op dit gedeelte van het fietsnetwerk 
hebben het meeste effect. Voor het optimaliseren van het fietsnetwerk wordt in eerste instantie gekeken 
naar maatregelen voor dit gedeelte van het fietsnetwerk. Wanneer de richtlijnen voor het fietsnetwerk 
met de huidige situatie wordt vergeleken, ontstaat er een goed beeld van tekortkomingen in het 
fietsnetwerk.  

Om aan de richtlijnen te voldoen, zijn in de tabellen op de volgende bladzijden de benodigde 
maatregelen per locatie weergegeven. Van de benodigde maatregelen is de urgentie en het effect met 
een kleurcode weergegeven, waarbij een rode kleur als zeer belangrijk met een snel effect wordt gezien. 
Bijvoorbeeld het verbreden van fietsstroken op de Nieuweweg tussen Ceintuurbaan West en 
Nijlandspark. Een oranje kleur is belangrijk, maar heeft een minder snel effect. Bijvoorbeeld het 
aanbrengen van een gesloten verharding op de Roderweg tussen Rietveld en Kastelenlaan. Een gele 
kleur is minder belangrijk en kan bij groot onderhoud aangepakt worden. Bijvoorbeeld een beperkte 
verbreding van het fietspad De Zulthe tussen Noordholt en Ceintuurbaan West/ Noord. Bij een groene 
kleur is geen maatregel nodig. 

Op basis van de aangegeven maatregelen met bijbehorende kleurcode kan de gemeente Noordenveld 
een uitvoeringsprogramma met kostenraming opstellen voor de korte en lange termijn. 

 
afbeelding 6; Fietsers op een rode strook op de Asserstraat te Norg
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1
2

3

Geen maatregelen 4

Roden/ Nieuw Roden

Nr. Naam weg/wegen
Priori-
teit

Huidige inrichting versus gewenste inrichting

Kruising Dorpsstraat- Eikenlaan, worden fietsers weggedrukt ondanks shared space, aanpakken bij 
reconstructie.
Rijbaan nu 7 m breed met te smalle fietsstroken.  De weg een fietsstraat/ ETW inrichting geven bij 
reconstructie,
anders fietsstroken verbreden naar 2 m.  

1 Rijbaan nu 7 m breed met te smalle fietsstroken. Fietsstroken verbreden naar 2 m.  

3 Op een later moment eventueel een fietsstraat/ ETW inrichting geven.

3 Noordelijk fietspad, rode tegels 2,5 m breed, 1 m te smal, verbreden waarschijnlijk niet mogelijk.

2 Noordelijk fietspad van gesloten verharding, rijwielpadbanden en asmarkering voorzien.

Zuidelijke secundaire fietspad, rode tegels, 2 m breed, 0,5 m te smal. Bij groot onderhoud verbreden 
naar 2,5 m. 
Zuidelijk fietspad van gesloten verharding en rijwielpadbanden voorzien bij groot onderhoud.

3
Fietspad 3 m breed rode gesloten verharding, 0,5 m te smal. In de toekomst bij groot onderhoud van 
rijwielpadbanden voorzien en eventueel verbreden naar 3,5 m. 

1 Fietspad van asmarkering voorzien.

3
Noordelijk éénrichtingsfietspad, rood asfalt en 3 m breed, is goed. In de toekomst bij groot onderhoud 
eventueel van rijwielpadbanden voorzien.
Zuidelijk éénrichtingsfietspad tussen Maatlanden en Koeriersstraat 3 m brede zwarte asfaltverharing. 
Breedte is goed. Rood maken. 
Zuidelijk parallelweg tussen Koeriersstraat en Nijlandspark klinkerverharding 4,5 m breed, vervangen 
door fietsstraat.
9 m asfaltrijbaan met fiesstroken van 1,5 m breed.  Fietsstroken van 2 m breed toepassen zodat een 
rijbaan van 5 m overblijft.  Parkeervakken eigenlijk te smal, Dit wordt gecompenseerd door 2 m brede 
fietsstrook.
Asstreep voor autoverkeer verwijderen.
Ter hoogte van de aansluiting met de Westerstraat wegvesmalling naar binnen toe plaatsen met 3,5 m 
tussenruimte.
 Ter plaatse van het taps toe lopen van de weg vlak voor het kruispunt 1,7 m brede fietsstroken 
toepassen zodat vlak voor het kruispunt 3 m overblijft. Anders wegvermalling verwijderen en 
fiesstroken ter hoogte van vesmalling verwijderen. 

3

2

16
Nieuweweg tussen 

Ceintuurbaan West en 
Nijlandspark

2.
Roderwegtussen 

Terheijlersterweg en 
Rietveld

5
Roderweg/ Nieuweweg 
tussen Maatlanden en 

Ceintuurbaan-West

3.
Roderweg tussen 

Rietveld en 
Kastelenlaan

4
Roderweg tussen 
Kastelenlaan en 

Maatlanden

Belangrijk/ minder snel 
Minder belangrijk/ bij 
groot onderhoud 

Prioriteit eisen

Zeer belangrijk/ snel 

1.
Dorpsstraat tussen 

Esweg en 
Terheylsterweg

2
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Roden/ Nieuw Roden

11
Hofstendenlaan tussen 

Kastelenlaan en 
Statenaan

1
De weg heeft twee gescheiden rijbanen van 4,4 m breed, fietsstrook erg smal. Fietsstrook van 1,9 m 
toepassen zodat een rijstrook van 2,5 m overblijft.  Ook gezien de parkeerstrook van 2 m breed zonder 
schrikstrook
Noordelijk éénrichtingsfietspad is 3 m breed rood asfalt, is goed.
Zuidelijk éénrichtingsfietspad ten westen van rotonde voldoende breed met rood asfalt. Zuidelijk 
fietspad ten westen van rotonde bij HOV station is voldoende breed met rood asfalt.
Zuidelijk éénrichtingsfietspad ten westen van rotonde voldoende breed met rood asfalt. Zuidelijk 
fietspad ten westen van rotonde bij HOV station is voldoende breed met rood asfalt. Zuidelijk 
fietspad ten oosten van rotonde is 2 m breed en rood asfalt. 

3
M.u.v. gedeelte bij HOV halte. Dit fietspad 3 m breed maken (minimaal 2,5 m) bij groot onderhoud en 
voorzien van rijwielpadbanden. 
Rotonde Maatlanden- Bevrijdingsplantsoen/ Hofstedenlaan, aan oostzijde overgang rijbaan naar 
vrijliggende fietspaden, niet comformatabel. Zorgen voor betere fietsaansluiting.  
Rotonde Maatlanden- Bevrijdingsplantsoen/ Hofstedenlaan, aan westzijde overgang 
tweerichtingsfietspad naar twijzijdig fietspad niet comformatabel. Zorgen voor betere 

13

Bevrijdingsplantsoen/ 
Heymanslaan tussen 

Woldzoom en 
Ceintuurbaan-West

3
50 km/u asfalt GOW van 5 m breed met uitritten . Weg met HOV as functie met >10 bussen per uur. 
Daardoor fietsstroken geen optie. In de toekomst wanneer mogelijk vrij liggend fietspad toepassen 
aan noordzijde. 

3
5 a 5,2 m brede klinkerverharding 30 km/u ETW. Over enkele honderden meters uitgevoerd als een 
grijze 50 km/u GOW. In de toekomst bij groot onderhoud voorzien van een fietsstraat inrichting.  
Daarbij op de kruispunten de fiets voorrang geven (m.u.v. de Touwslager). 

2
Secretaris Buitenveldlaan is nu dichtgeblokt (tijdelijke verharding). Hier kan alvast een fietsstraat 
profiel aangelegd worden. 

Roden/ Nieuw Roden
Kruising Ceintuurbaan Noord over Ceintuurbaan West, in de voorrang, verhoogd en rood aanbrengen. 
Daarnaast sluiten alle overige fietspaden rond dit kruispunt ook niet goed aan in zowel de langs als 
dwarsrichting. Zoals de bochtralen aan de oostzijde en de overgang fietspad rijbaan op de 
Ceintuurbaan West 

3
Fietspad 3 m breed asfalt. Omdat het een bubeko uitstraling is en de intensiteit niet extreem hoog is, 
voldoet dit. Bij toekomstig groot onderhoud rood maken en 0,5 m verbreden.
Noordelijk fietspad is 1,8 m breed in tegelverharding. Bij groot onderhoud verbreden naar 3 m en 
uitvoeren in een gesloten rode verharding
Zuidelijke parallelweg is 4,5 m  breed en bestaat uit klinkerverharding.  Voorzien van fietsstraat 
inrichting of deels een fietspad langs de hoofdrijbaan aanleggen. 
Kruising Larixlaan -  Leeksterweg overgang fietspad naar rijbaan niet comfortabel. Zorgen voor betere 
fietsaansluiting.  
Weg is 9 en 8 m breed. Fietsstroken erg smal, +/- 1 m. Op het 9 m brede deel de Fietsstroken 
verbreden naar 2 m zodat een rijbaan van 5 m overblijft. 
Op het 8 m brede deel de fietsstroken 1,7 m breed maken zodat een rijbaan van 4,6 m brede rijbaan 
overblijft. 

Roden/ Nieuw Roden

4 Weg is 9 m breed met voldoende brede rode fietsstroken.

2
Ter hoogte van de kruising met de Kastanjelaan/ Jachtlaan bij groot onderhoud het kruispunt 
aanpassen zodat de fiets en auto niet naar elkaar toe worden gestuurd. Dit door de fietsstrook in 
korten. 

33
Julianalaan tussen 

Kamplaan en rotonde 
Wilhelminastraat/ Brink

1
Weg is 9 m breed. Fietsstroken erg smal, +/- 1 m. De Fietsstroken verbreden naar 2 m zodat een 
rijbaan van 5 m overblijft.

2

2

1

3

4

2

De Zulthe tussen 
Noordholt en 

Ceintuurbaan West/ 
Ceintuurbaan Noord

21

14

Torensmalaan/ 
Secretarislaan 
Buiteveldlaan/ 

Padkamp tussen 
Ceintuurbaan West en 

Touwslager 

Noordelijke tweerichtingenfietspad is een 3 m breed in rode asfaltverharding. De fiets heeft voorang 
heeft bij kruisingen. Gezien de intensiteit van het fietsverkeer heeft verbreden naar 3,5 m geen 
pririteit. Kan bij groot onderhoud in toekomst.

31
Oosteinde tussen 

Noordholt en 
Kastanjelaan

32
Groningerstraat tussen 

Kastanjelaan en 
Kamplaan

22
Leeksterweg tussen 

Ceintuurbaan Wesst/ 
Centuurbaan Noord

Leeksterweg tussen 
Larixlaan en 

Zulthereschweg
23

Hofstedenlaan/ 
Bevrijdingsplantsoen 
tussen Statenlaan en 

Woldzoom

12
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Roden/ Nieuw Roden

41
Norgerweg tussen 

komgrens zuidzijde en 
Zuidenveld.

3

Fietspad 2,75 m breed in asfalt verharing.  Zou eigenlijk 3,5 m moeten zijn. Minimaal 3 m. Voor 
verbreding is geen ruimte. Daarom in de toekomst eventueel het wandelpad van +/- 3 m breed aan de 
oostzijde als fietspad inrichten waardoor twee éénrichtingsfietspaden ontstaan. Gezien fietsintensiteit 
geen hoge prioriteit. 

42

Brink tussen 
Zuidenveld en rotonde 

Julianaplein/ 
Wilhelminastraat

1
Asfaltrijbaan van +/- 6,5 m breed met maximale snelheid van 30 km/u zonder echte 30 km/u 
uitstraling. In het kader van de centrumvisie een echte 30 km/u uitstraling geven. 

Norg
Rijbaan van +/- 6 m breed. Aan weerszijden rode sierstroken zonder markering van 0,75 a 1 m breed. 
Deze stroken verbreden naar 1,75m. Zijn geen echte (fiets)suggestiestroken maar worden wel zo 
ervaren.
Zuidelijke komgrens overgang fietspad naar rijbaan niet comfortabel. Maximum snelheid 50 km/u. 
Zorgen voor betere fietsaansluiting.  

52

Assertraat tussen de 
Heegkampweg en 

Eenerstraat/ 
Kerkhofsdrift

3
30 km/u inrichting met aan weerszijden klinkergoten en in het midden asfalt. Fietsers worden hierdoor 
naar het midden geduwd. Dit voelt niet altijd goed. Daarom wordt er op het trottoir gefietst.  Goten 
verwijderen en stroken terugbrengen zoals in trace 51 en 53, maar dan 1,75 m breed. 

Rijbaan van +/- 6 m breed. Aan weerszijden rode sierstroken zonder markering van 0,75 a 1 m breed. 
Deze stroken verbreden naar 1,75m. Zijn geen echte (fiets)suggestiestroken maar worden wel zo 
ervaren. 
 Kruising Langeloërweg - Schapendrift overgang fietspad naar rijbaan niet comfortabel. Maximum 
snelheid 50 km/u. Zorgen voor betere fietsaansluiting.  

Peize

61 
/26

Gehele traject in Peize 3

Fietser kan over asfalt door woonwijk rijden over over 642 m, of door de dorpskern van Peize over 
klinkers over 643 m. Gezien het historische karakter is asfalteren in dorpskeren waarschijnlijk niet 
wenselijk. Rijbaan Joest Lewelaan bestaat uit 5 m breed zwart asfalt. Via de utilitaire 
fietsbewegwijzering wordt aangegeven hoe doorgaande fietsers moeten rijden. Dit moet duidelijker. 
Daarnaast kan door een fiesstraat inrichting of alleen een rode asfaltverharding duidelijk gemaakt 
worden dat dit een primaire fietsroute is. 

4 Fietspad van 3 m breed met rood asfalt. 0,5 m te smal. Gezien fietsintentsiteit geen groot probleem. 

3
Kruising Roderweg - Joest Lewelaan overgang fietspad naar rijbaan niet comfortabel. Zorgen voor 
betere fietsaansluiting.  

1
Ter hoogte van de kruising Roderweg/ Joest Lewegweg groot rood bord "doorgaand fietsverkeer 
Groningen en Roden" plaatsen. 

3
5/ 4,7 m brede asfaltverharding erftoegangsweg. Van rode verharding voorzien of tijdens groot 
onderhoud als fietsstraat inrichten

1
Ter hoogte van de kruising De Westerd groot rood bord "doorgaand fietsverkeer Groningen en Roden" 
plaatsen. 

3
 5,2 m brede asfalt erftoegangsweg. Van rode verharding voorzien of tijdens groot onderhoud als 
fietsstraat inrichten.

1
Ter hoogte van de kruising Groningerweg/ Noordsepad groot rood bord "doorgaand fietsverkeer 
Groningen en Roden" plaatsen.

2
Kruising Groningerweg/ Noordsepad overgang fietspad naar rijbaan niet comfortabel. Zorgen voor 
betere fietsaansluiting.  

3
 Fietspad van 3 m breed met zwart asfalt. Eigenlijk 0,5 m te smal. Gezien fietsintentsiteit geen groot 
probleem. Bij groot onderhoud van rode lag voorzien en eventueel verbreden.

2

Langeloerweg tussen 
Eenerstraat/ 

Kerkhofsdrift en 
komgrens noord

53

51
Asserstraat tussen 

komgrens zuidzijde en 
Heegkampweg

2

64
Fietspad tussen 

Groningerweg en 
Ripperdalaan

Joest Lewelaan tussen 
Roderweg en De 

Westerd/ Ripperdalaan
62

63
Ripperdalaan tussen De 

Westerd en Fietspad 
Ripperdalaan

61
Roderweg tussen en 

Joest Lewelaan
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5 Recreatieve fietspaden 
Bij recreatieve fietspaden gaat het vooral om de beleving. De vormgeving van het recreatieve fietspad 
moet aansluiten bij de omgeving. Zo kan het voorkomen dat een halfverhardingspad beter tot zijn recht 
komt dan een breed betonfietspad. Dit neemt niet weg dat ook recreatieve fietspaden op orde moeten 
zijn. Ook bij recreatieve fietspaden is het van belang dat deze voldoende breed zijn. De richtlijn voor 
recreatieve fietspaden is dat deze bij uitvoering in beton of asfalt bij voorkeur 2,5 meter en minimaal 2,0 
meter breed zijn. Recreatieve fietspaden uitgevoerd in een halfverharding zijn minimaal 1,5 meter 
breed. 

6 Toegankelijkheid fietsnetwerk andere gebruikers 
Het fietsnetwerk in Noordenveld wordt gebruikt door verschillende gebruikersgroepen. Naast de fiets 
maakt ook de scootmobiel en de (elektrische) rolstoel gebruik van het netwerk. Een fijnmazig, veilig en 
comfortabel het fietsnetwerk is ook voor mensen met een handicap van essentieel belang. De 
fijnmazigheid bepaald de bewegingsvrijheid en in grote mate ook de af te leggen afstand voor mensen 
een handicap. Wildroosters kunnen voor een belemmering vormen in de routekeuze.  Het is daarom 
wenselijk om terughoudend te zijn met het aanbrengen van wildroosters. Het verloop van het 
fietsnetwerk naar het trottoir en rijbaan kan ook voor belemmering zorgen. Hier dient in het ontwerp, 
onderhoud en beheer rekening mee gehouden te worden. Een voldoende breed fietspad zorgt er voor 
dat fietsers en scootmobielen elkaar kunnen passeren.  

  

afbeelding 7; Fietspad langs de Kolonievaart ter hoogte van Huis Ter Heide   
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7 Afsluitend 
Dit basisfietsplan geeft inzicht in de opbouw van het utilitaire fietsnetwerk en de bijbehorende 
inrichtingskenmerken en is tevens een hulpmiddel om te redeneren vanuit het oogpunt van de fietser. 
Met de aanbevelingen die worden gedaan ontstaan er kansen en mogelijkheden om de tekortkomingen 
gestructureerd aan te pakken en het fietsnetwerk te optimaliseren. Dit plan heeft de gemeente 
Noordenveld dan ook een instrument in handen dat handvatten biedt om aanvullende investeringen in 
het fietsnetwerk op een zo efficiënt mogelijke manier in te zetten.  

 

afbeelding 8; Fietspad langs de Langeloërweg in Norg 
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