
Kwaliteitseis Criteria GOW ETW 1 ETW 2 Solitair fietspad 

Comfort Soort fietsvoorziening en 

maatvoering 

Vrijliggend fietspad: 

1-richting: > 2.50 m 

2-richtingen: > 3.00 m 

 

Fiets(suggestie) 

strook bibeko: 

1.70 - 2.25 m met schrikstrook van 0.50 m en 

rijstroken van 2.90 m  

Vrijliggend fietspad: 

1-richting: > 2.50 m 

2-richtingen: > 3.00 m 

 

Fiets(suggestie)strook: 

rijbaan breedte >8.40 m:  

1.70 - 2.25 m met rijloper tussen 4.80 - 6.00 

m  

of 

rijbaan breedte 5.80 -8.40 m:  

1.70 – 2.20 m met rijloper tussen 2.20 - 3.80 

m  

of  

rijbaanbreedte tot 5.80 m: 

1.50 – 1.70 m met rijloper tussen 1.50 en 

2.60 m 

 

Fietsstraat:  

Rijbaanbreedte 4.50 – 5.80 m, bol bestrate 

middenverharding 50 cm of afwijkende 

middenverharding 

of 

Rijbaanbreedte < 4.50 m, rabatstroken met 

afwijkende verharding 

Fiets(suggestie)strook:  

rijbaan breedte 5.80 -8.40 m:  

1.70 – 2.20 m met rijloper tussen 2.20 - 3.80 

m  

of  

rijbaanbreedte tot 5.80 m: 

1.50 – 1.70 m met rijloper tussen 1.50 en 

2.60 m 

 

Fietsstraat:  

Rijbaanbreedte 4.50 – 5.80 m, bol bestrate 

middenverharding 50 cm of afwijkende 

middenverharding 

of 

Rijbaanbreedte < 4.50 m, rabatstroken met 

afwijkende verharding 

 

 

2-richtingen: > 3.50 m 

 Verharding (mits niet in strijd 

met beeldkwaliteitsplan) 

Gesloten verharding, bij voorkeur rood Gesloten verharding of tegels, bij voorkeur 

rood 

-- Gesloten verharding, bij voorkeur rood 

Veiligheid Verlichting Conform verlichtingsplan en/of beeldkwaliteitsplan  

 Obstakelvrije zone Minimaal 0.60 m, incidenteel minimaal 0.30 m 

 Verkeerslichten Fietsers conflictvrij (geen deelconflicten), voorkeur voor wachttijdvoorspeller, maximale wachttijd 60 seconden 

 Rotonde Maatwerk, afhankelijk van intensiteit, omgeving en omvang van rotonde, binnen bebouwde kom fietsers in de voorrang 

Samenhang en directheid Bewegwijzering Maatwerk, toegepast op belangrijke beslispunten op hoofdfietsroutes of daar waar infrastructuur niet logisch leidt naar de wenselijke route, conform beeldkwaliteitsplan 

tabel 1: kwaliteitseisen hoofdfietsroute binnen de bebouwde kom 

  



Kwaliteitseis Criteria GOW ETW 1 ETW 2 Solitair fietspad 

Comfort Soort fietsvoorziening en 

maatvoering 

Vrijliggend fietspad: 

1-richting: > 2.50 m 

2-richtingen: > 3.50 m 

 

  

Vrijliggend fietspad: 

1-richting: > 2.50 m 

2-richtingen: > 3.50 m 

 

Fiets(suggestie)strook:  

rijbaan breedte 5.80 -8.40 m:  

1.70 – 2.20 m met rijloper tussen 2.20 - 

3.80 m  

of  

rijbaanbreedte tot 5.80 m: 

1.50 – 1.70 m met rijloper tussen 1.50 en 

2.60 m 

 

Fietsstraat:  

Rijbaanbreedte 4.50 – 5.80 m, bol 

bestrate middenverharding 50 cm of 

afwijkende middenverharding 

of 

Rijbaanbreedte < 4.50 m, rabatstroken 

met afwijkende verharding 

Fiets(suggestie)strook:  

rijbaan breedte 5.80 -8.40 m:  

1.70 – 2.20 m met rijloper tussen 2.20 - 

3.80 m  

of  

rijbaanbreedte tot 5.80 m: 

1.50 – 1.70 m met rijloper tussen 1.50 en 

2.60 m 

 

Fietsstraat:  

Rijbaanbreedte 4.50 – 5.80 m, bol 

bestrate middenverharding 50 cm of 

afwijkende middenverharding 

of 

Rijbaanbreedte < 4.50 m, rabatstroken 

met afwijkende verharding 

 

2-richtingen: > 3.50 m 

 Verharding (mits niet in strijd 

met beeldkwaliteitsplan) 

Gesloten verharding, bij voorkeur rood Gesloten verharding of tegels, bij 

voorkeur rood 

-- Gesloten verharding, bij voorkeur rood 

Veiligheid Verlichting Conform verlichtingsplan en/of beeldkwaliteitsplan  

 Obstakelvrije zone Minimaal 0.60 m, incidenteel minimaal 0.30 m 

 Verkeerslichten Fietsers conflictvrij (geen deelconflicten), voorkeur voor wachttijdvoorspeller, maximale wachttijd 60 seconden 

 Rotonde Maatwerk, afhankelijk van intensiteit, omgeving en omvang van rotonde, buiten de bebouwde kom fietsers uit de voorrang 

Samenhang en directheid Bewegwijzering Maatwerk, toegepast op belangrijke beslispunten op hoofdfietsroutes of daar waar infrastructuur niet logisch leidt naar de wenselijke route, conform beeldwaliteitsplan 
 

tabel 2: kwaliteitseisen hoofdfietsroute buiten de bebouwde kom   



 

Kwaliteitseis Criteria ETW 1 ETW 2 Solitair fietspad 

Comfort Soort fietsvoorziening en 

maatvoering 

Vrijliggend fietspad: 

1-richting: > 2.50 m 

2-richtingen bibeko: > 3.00 m 

2 richtingen bubeko: > 3.50 m 

 

Fiets(suggestie)strook:  

rijbaan breedte 5.80 -8.40 m:  

1.70 – 2.20 m met rijloper tussen 2.20 - 3.80 m  

of  

rijbaanbreedte tot 5.80 m: 

1.50 – 1.70 m met rijloper tussen 1.50 en 2.60 m 

 

Fietsstraat:  

Rijbaanbreedte 4.50 – 5.80 m, bol bestrate 

middenverharding 50 cm of afwijkende 

middenverharding 

of 

Rijbaanbreedte < 4.50 m, rabatstroken met afwijkende 

verharding 

 

 

Fiets(suggestie)strook:  

rijbaan breedte 5.80 -8.40 m:  

1.70 – 2.20 m met rijloper tussen 2.20 - 3.80 m  

of  

rijbaanbreedte tot 5.80 m: 

1.50 – 1.70 m met rijloper tussen 1.50 en 2.60 m 

 

Fietsstraat: 4.50 – 5.80 m, bol bestrate 

middenverharding 50 cm of afwijkende 

middenverharding 

2-richtingen: > 3.50 m, minimaal 1.00 m in gebieden met 

belangrijke natuurwaarden 

 

 Verharding (mits niet in strijd 

met beeldkwaliteitsplan) 

Blijvend vlakke verharding, bij voorkeur gesloten verharding (rood). In natuurgebieden zijn vlakke, onverharde paden mogelijk. 

Veiligheid Verlichting Conform verlichtingsplan en/of beeldkwaliteitsplan 

 Obstakelvrije zone Minimaal 0.60 m, incidenteel minimaal 0.30 m 

 Verkeerslichten Fietsers conflictvrij (geen deelconflicten), voorkeur voor wachttijdvoorspeller, maximale wachttijd 90 seconden 

 Rotonde Maatwerk, afhankelijk van intensiteit, omgeving en omvang van rotonde, binnen bebouwde kom fietsers in de voorrang  

Samenhang en directheid Bewegwijzering Conform handboek Routebureau Brabant 

tabel 3: kwaliteitseisen recreatieve fietsroute binnen en buiten de bebouwde kom 

 


