
1

REGIONAAL FIETSPLAN RIVIERENLAND

Toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk



Opdrachtgever(s)
Titel rapport
Ondertitel

Kenmerk
Status
Datum publicatie

Opdrachtgever Regio Rivierenland

Werkgroep Regio Rivierenland

Team Goudappel Coffeng

Regio Rivierenland
Regionale fietsambitie Rivierenland 
Toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk

004053.20190911.R7.01
Eindrapport
8 april 2020

J. Fijnje

B. Sielias - Buren
M. van Leest - Culemborg
J. Hoekstra - Maasdriel
A. van der Staaij - Neder-betuwe
P. Stienstra - Tiel
S. Timmermans - West Betuwe
K. Vogels - West Maas en Waal
J. Stoker - Zaltbommel

F. Frederix, I. Lansink



1 SAMEN NAAR EEN REGIONALE FIETSAMBITIE 
 1.1 Fietsen geeft het ultieme vrijheidsgevoel
 1.2 Een stevige ambitie op fiets is bittere noodzaak
 1.3 Prioriteit aan duurzame mobiliteit voor een gezonde regio

2 EEN TOEKOMSTBESTENDIG EN VEILIG FIETSNETWERK 
 2.1 De fietsruggengraat van de regio
 2.2 Toevoerroutes die de snelle fietsroutes voorzien van fietsers
 2.3 Door- en schoolfietsroutes voor een compleet netwerk
 2.4 Recreatieve routes

3 BREDE AANPAK FIETSSTIMULERING
 3.1 Met samen optrekken bereik je meer
 3.2 Jong geleerd is oud gedaan
 3.3 Werknemers op de fiets 
 3.4 Meer kansen voor ketenmobiliteit
 3.5 Verkeersveiligheid met ROVON 

4 UITWERKING VAN DE ROUTES NAAR VERBETERPUNTEN 
 4.1 Snelle fietsroutes 
 4.2 Toevoerroutes
 4.3 Door- en schoolfietsroutes

5 CONCLUSIE: SAMEN GAAN WE DIT DOEN!
 

1

5

9

21

31

Inhoudsopgave



4

1 Samen naar een regionale fietsambitie

De regionale bereikbaarheid is een must voor het 
goed functioneren van de regio. Het is voorwaardelijk 
voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. 
Een goede bereikbaarheid stopt niet bij gemeente- 
of regiogrenzen. Het is een netwerk dat goed moet 
functioneren, zodat inwoners, werknemers en 
recreanten zich snel, comfortabel en veilig kunnen 
verplaatsen in, van en naar de regio. Daarom pakken we 
de bereikbaarheidsvraagstukken op als één regio en met 
onze partners, zoals het bedrijfsleven, de provincie, het 
Rijk en de omliggende regio’s. Daarbij richten wij ons 
niet alleen op de bereikbaar in onze regio, maar vooral 
ook op de verbinding van onze regio naar de regio’s, 
steden en voorzieningen om ons heen. In 2019 hebben 
we deze ambitie geconcretiseerd in een Uitvoeringsplan 
Mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022. 

In het Uitvoeringsplan zij acht opgaven uitgewerkt in 
acties. Een daarvan is het opstellen van een regionaal 
fietsplan. Het doel van het plan is om regionaal samen 
te werken aan een toekomstbestendig en veilig 
fietsnetwerk. We brengen hiervoor de ontbrekende 
schakels in beeld om het fietsnetwerk en de 
fietsinfrastructuur te verbeteren, zodat werklocaties, 
scholen en andere (recreatieve) voorzieningen op 
grotere afstanden bereikbaar worden. Daarnaast 
slaat het plan een brug tussen het provinciale 
Hoofdfietsnetwerk en het lokale, fijnmazige 
gemeentelijke netwerk. Kortom, het regionale 
fietsnetwerk biedt directe, snelle en verkeersveilige 
routes. Het plan biedt daarnaast de mogelijkheid om 
afspraken met de provincie Gelderland te maken om 
het regionale fietsnetwerk van Rivierenland compleet te 
maken. 

Met de opkomst van de fiets 2.0, snellere fietsen zoals 
e-bike en speed-pedelec, biedt juist de fiets in een 
diffuus gebied als Rivierenland kansen als alternatief 
vervoermiddel. Door het fietsnetwerk, de werklocaties 
en OV-knooppunten op elkaar aan te sluiten bieden we 
inwoners, werknemers en recreanten de mogelijkheid 
om eenvoudiger van vervoersmodaliteit te wisselen. 
Ook functioneren de stations als ‘poort naar achterland’ 
waarbij we aantrekkelijk en bereikbaar zijn voor de 
recreatieve bezoekers. Hierdoor kunnen wij bijdragen 
aan de provinciale ambitie; dat 35% van het totaal aan 
verplaatsingen in 2030 met de fiets moet zijn. Daarom 
zullen we naast een goed netwerk ook het fietsgebruik 
gaan stimuleren. 
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Het regionale fietsplan is opgesteld met behulp van een 
viertal werksessies met de gemeenteambtenaren en 
een brede bijeenkomst waarvoor de maatschappelijk 
partners waren uitgenodigd. De ambitie wordt breed 
gedragen in de regio. De regio is geen wegbeheerder. 
Het is uiteindelijk aan de wegbeheerders (gemeente en 
provincie) om verder te werken aan het verbeteren van 
de fietsinfrastructuur.
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Wat weten wij van de fiets.
Welke fietsinfrastructuur hebben wij.
Waarom het fietsnet opnieuw  duiden.
Hoe en met welke uitgangspunten.

Hoofdfietsnet Gelderland
De belangrijkste regionale fietsverbindingen

Uitvoeringsplan Mobiliteit regio Rivierenland
Het uitvoeringsplan vormt één geluid vanuit de regio 
voor de andere partners. Samen werken we aan 
een robuuste, duurzame en slimme bereikbaarheid 
in acht mobiliteitsopgaven. Een toekomstbestendig 
en veilig fietsnetwerk is één van deze opgaven. De 
acties hiervoor zijn:
• Opstellen van een regionaal fietsnetwerk en 

fietsambitie.
• Afspraken maken met provincie Gelderland om 

het regionale fietsnetwerk compleet te maken. 
•  Gerichte acties en campagnes uitzetten door de 

mobiliteitsmakelaar om fietsen te stimuleren.
•  Waarborgen dat het gemeentelijke netwerk 

aansluit op het regionale fietsnetwerk, zodat de 
first and last mile meer wordt gefietst.

•  Waarborgen dat er voldoende faciliteiten zijn 
voor fietsers.

Ruimtelijke Strategische Visie
Economische groei is gebaat bij een goed 
vestigingsklimaat en is deels ook direct afhankelijk 
van een mooi en beleefbaar landschap. De 
kwaliteit van ons landschap wordt bepaald door de 
contrasten in dit landschap, de afwisseling tussen 
de kleinschaligheid van oeverwallen en de verre 
zichten in de komgebieden. Daarom kiezen we voor 
het behouden en versterken van deze verschillen in 
het landschap. Recreatieve fietsers en forenzen zijn 
gebaat bij een robuust fietsnetwerk, waardoor zij op 
een plezierige manier in, van een naar Rivierenland 
kunnen fietsen. 

Het Mobiliteitsplan sluit aan bij de Ruimtelijk 
Strategische Visie. Dit regionale fietsplan brengt 
de recreatieve en economische hotspots in beeld, 
welke verbonden worden in het gehele regionale 
fietsnetwerk.
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Aansluiten bij het provinciale beleid en netwerk
Het hoofdfietsnet Gelderland stuurt op het vlot en 
veilig verplaatsen met de fiets van, naar en tussen 
regionale bestemmingen. Dit kunnen zowel lokale 
als regionale routes zijn. Het vormt het kader van 
de regionale fietsnetwerk. Hierbij is onderscheid 
gemaakt in:
• Snelle fietsroutes: verzorgen een hoogwaardige 

fietsverbinding voor veel dagelijkse gebruikers, 
qua reistijd concurrerend met de auto. 

• Doorfietsroutes: verzorgen een vlotte 
fietsverbinding voor dagelijkse gebruikers, zonder 
per se te concurreren met de auto. 

• Schoolfietsroutes: verzorgen een veilige 
fietsverbinding voor groepen scholieren, niet per 
definitie de snelste en de kortste route. 

• Overige hoofdfietsroutes: verzorgen 
fietsverbindingen tussen kernen en 
bestemmingsgebieden, die regio’s ontsluiten en 
waar het gebruik beperkt is. 

De regio sluit aan bij het hoofdfietsnet. Deze 
regionale fietsambitie maakt de verbinding tussen 
het provinciale net en het lokale, fijnmazige netwerk. 
In de bijlage is en verglijking opgenomen van het 
provinciale en regionale fietsnetwerk.
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Regionaal bedrijventerrein

Cultureel erfgoed

Historische kernen 
Recreatie

Toeristisch Overstappunt 

ROC
Voortgezet onderwijs

Veerdienst

Kaart bewerkt door Goudappel Coffeng gebaseerd op Ruimtelijke Strategische Visie en Fietskaart Rivierenland

Bestemmingen in de regio
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1.1 Een toekomstbestendig en veilig 
fietsnetwerk

De ambitie is een toekomstbestendig en veilig 
fietsnetwerk. Fietsers moeten veilig kunnen fietsen, 
hierbij zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden; 
scholieren, forenzen en ouderen. Ieder die zo zijn 
eigen eisen stellen aan het fietsnetwerk. De vijf 
hoofdeisen vanuit het CROW zijn samenhang, directheid, 
aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort. Deze 
hoofdeisen zijn de uitgangspunten bij de ontwikkeling 
van het fietsnetwerk. Veel infrastructuur is al aanwezig, 
we pakken de komende jaren de knelpunten op en 
realiseren de ontbrekende schakels voor een compleet 
netwerk. We maken onderscheid in de verschillende 
routes, die samen het complete netwerk vormen en de 
kernen in de regio met elkaar verbinden:
• regionale snelle fietsroutes;
• feeders naar functies en regionale fietsroutes;
•  door- en schoolfietsroutes; 
•  recreatieve routes.

Om het netwerk te bepalen is gekeken naar belangrijke 
functies en voorzieningen die fietsers aantrekken zoals 
voortgezet onderwijs, bedrijventerreinen, fietsponten en  
recreatieve voorzieningen. 

1.2 Brede aanpak fietsstimulering

Het stimuleren van méér fietsers gaat verder dan alleen 
een aantrekkelijk fietsnetwerk. Het gaat er ook om 
mensen te wijzen op de snelfietsroutes, die ze zelf 
moeten ontdekken. De fiets is nog niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Structurele fietscampagnes, educatie 
en gerichte benadering van specifieke doelgroepen zijn 
van belang om het fietsgebruik te vergroten. De regio 
gaat graag in gesprek om aansluiting te zoeken met 
kansrijke fietsstimuleringsmaatregelen, voor méér ritten 
met de fiets en méér prioriteit voor duurzame mobiliteit. 

1.3 Koppelkansen voor samenwerking

Het stimuleren van fietsers verbetert de regionale 
bereikbaarheid. Wij zien koppelkansen met de 
opgaven uit het uitvoeringsplan mobiliteit zoals de 
mobiliteitsmakelaar en de verkeersveiligheid van het 
hoofdwegennet. Daarnaast sluiten we aan op provinciale 
en landelijke programma’s. Bijvoorbeeld Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid 2030, Tour de Force, MIRT-programma 
A2 en A15, provinciale trajectverkenningen en het 
Hoofdfietsnet Gelderland. Indien zich koppelkansen of 
nieuwe inzichten voordoen, worden die benut.
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2 Een toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk

Het verbeteren van het fietsnetwerk is een regiobreed 
vraagstuk om de bereikbaarheid te verbeteren. We zijn 
gekomen tot regiobreed gedragen routes. Om de kernen 
in de regio met elkaar te verbinden. Er zijn verschillende 
routes:
• Snelle fietsroutes als ruggengraat;
•  Toevoerroutes naar de snelle fietsroutes;
• Door- en schoolfietsroutes voor een compleet 

netwerk;
•  Recreatieve routes.

De snelle fietsroutes functioneren als de ruggengraat 
van de regio. De afstanden van de snelle fietsroutes 
zijn voor veel gebruikers te lang. Er is sprake van 
‘dakpanvervoer’; het totaal van de verschillende schakels 
overlappen elkaar. Hierdoor ontstaat een duidelijke 
stroom fietsers op de route, maar deze maken niet van 
de gehele route gebruik. 

De snelle fietsroutes en de toevoerroutes kennen een 
duidelijke samenhang. Met behulp van de toevoerroutes 
wordt het makkelijker om naar een snelle fietsroute 
te fietsen. Voor de toevoerroutes zijn verbeteringen 
ten aanzien van comfort en tijdswinst belangrijk. 
Toevoerroutes kunnen fietsers ook naar een OV-
knooppunt geleiden, om vanuit daar op een andere 
vorm van mobiliteit over te stappen. Om deze vorm van 
ketenmobiliteit te stimuleren is het van belang dat de 
overstap comfortabel en gemakkelijk is.

Om het netwerk compleet te maken zijn door- en 
schoolfietsroutes toegevoegd. Dit zijn belangrijke 
regionale routes die kernen met elkaar verbinden en 
waarbij extra aandacht is voor de verkeersveiligheid. 

Regionale hoofdroute 
& Schoolfietsroute

Recreatieve & 
toeristische routes

DOOR- SCHOOL
FIETSROUTES

RECREATIEF
ROUTES 

FEEDERS 
VAN 
SFR

Regionale snelle fietsroutes

Verkenning regionale snelle fietsroutes

RUGGENGRAAT
NETWERK SFR

Toevoerroutes snelfietsroutes
Toevoerroutes naar stations

2.1 Fietsruggengraat van de regio

Het uitwerken van regionale snelle fietsroutes
In de regio zijn drie snelle fietsroutes:
• Noord – Zuid verbinding van Den Bosch – Houten (A2)
•  West – Oost verbinding van Gorinchem – Tiel - 

Kesteren (A15)
• Tiel - Beneden-Leeuwen - Nijmegen (van 

Heemstraweg)

De routes zijn op corridor niveau verkend. Hierbij zijn 
verschillende trajecten te onderscheiden. Per traject is 
kort gekeken naar de aandachtspunten voor verdere 
uitwerking. De status en mate van uitwerking is per 
traject verschillend. Zo is het traject Den Bosch – 
Zaltbommel onderdeel van de MIRT A2, maar is de 
verbinding Geldermalsen – Tiel nog zeer verkennend. Het 
uiteindelijke doel is om de routes verder te brengen naar 
een ontwerp en uitvoering. 

De snelle fietser op de route stelt hoge eisen aan de 
infrastructuur qua comfort en directheid, maar ook aan 
toevoerroutes en stallingen. De verliestijd moet zo laag 
mogelijk zijn. 

Bij de verkenning is het belangrijk om de toevoerroutes 
mee te nemen en de positie van de snelle fietsroute 
binnen de bebouwde kom te bepalen. De beschikbare 
ruimte is in de bebouwde kom beperkter en er vindt 
veel uitwisseling plaats op de fietsroute. Voorafgaand 
aan de verkenning is het verstandig om hierover 
uitspraak te doen en het begin- en eindpunt van de 
verschillende trajecten en toevoerroutes te benoemen. 
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Regionale hoofdroute 
& Schoolfietsroute

Recreatieve & 
toeristische routes

DOOR- SCHOOL
FIETSROUTES

RECREATIEF
ROUTES 

FEEDERS 
VAN 
SFR

Regionale snelle fietsroutes

Verkenning regionale snelle fietsroutes

RUGGENGRAAT
NETWERK SFR

Toevoerroutes snelfietsroutes
Toevoerroutes naar stations

Kaart: Fietsruggengraat van de regio
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2.2 Toevoerroutes die de snelle fietsroutes 
voorzien van fietsers

De toevoerroutes, ook wel feeders genoemd, voorzien 
de snelle fietsroutes van fietsers. De toevoerroutes 
vormen herkenbare verbindingen vanuit de kernen en 
voorzieningen naar de snelle fietsroutes. Ze takken 
aan op de woon- en werkgebieden enerzijds en 
fietsruggengraat en ov-locaties anderzijds. 

Met een gerichte aanpak op de toevoerroutes streeft 
de regio naar een intensief gebruik van het regionale 
fietsnetwerk. De belangrijkste toevoerroutes zijn 
ingetekend op het kaartbeeld. Het is van belang dat de 
toevoerroute goed aantakken op de geplande snelle 
fietsroutes. Voor de toevoerroutes zijn verbetering van 
het comfort en reistijdswinst belangrijk.

Op verschillende plekken zijn bruggen aanwezig, over de 
rivieren, snelwegen en het spoor. De op- en afgangen 
naar de bruggen vormen letterlijk een functie van 
feeder. Het realiseren van befietsbare hellingen geven 
een impuls aan het gebruik van de regionale fietsroutes. 

In de regio is de fiets een belangrijk voor- en 
natransport voor de ov-knooppunten, zowel bus als 
trein. De forenzen en scholieren zijn gebaat met goede 
fietsvoorzieningen van- en naar de knooppunten. 

Regionale hoofdroute 
& Schoolfietsroute

Recreatieve & 
toeristische routes

DOOR- SCHOOL
FIETSROUTES

RECREATIEF
ROUTES 

Regionale snelle fietsroutes

Verkenning regionale snelle fietsroutes

RUGGENGRAAT
NETWERK SFR

FEEDERS 
VAN 
SFR

Toevoerroutes snelfietsroutes
Toevoerroutes naar stations

Kaart: Toevoerroutes die de snelle fietsroutes voorzien van fietsers
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2.3 Door- en schoolfietsroutes voor een 
compleet netwerk

De door- en schoolfietsroutes verbinden de kernen met 
elkaar en maken het regionale fietsnetwerk compleet. 
De meeste verbindingen zijn bestaand. Een aantal dient  
te worden verbeterd op gebied van veiligheid, directheid 
en/of comfort. 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is voor de 
regio belangrijk. Zodoende dat onze inwoners en 
bezoekers veilig naar hun bestemming kunnen fietsen. 
Bij sommige routes is de maatregelen het realiseren 
van een vrijliggend fietspad of zijn fietsstroken 
voldoende. Bij andere routes is de breedte van het 
fietspad of kunstwerk ontoereikend. Er zijn ook andere 
belemmeringen zoals ruimtelijk en/of financiële 
beperkingen.

Veel door- schoolfietsroutes vallen samen met de 
provinciale wegen in de regio. Hierbij trekken we 
samen op met onze partners om de benodigde 
kwaliteitsverbetering uit te werken. 

Recreatieve & 
toeristische routes

RECREATIEF
ROUTES 

FEEDERS 
VAN 
SFR

Regionale snelle fietsroutes

Verkenning regionale snelle fietsroutes

RUGGENGRAAT
NETWERK SFR

Toevoerroutes snelfietsroutes
Toevoerroutes naar stations

Regionale hoofdroute 
& Schoolfietsroute

DOOR- SCHOOL
FIETSROUTES

Kaart: Door- en schoolfietsroutes voor een compleet netwerk
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2.4 Recreatieve routes

Het recreatieve en utilitaire fietsnetwerk versterken 
het gebruik. Waar mogelijk wordt werk met werk 
gecombineerd om het netwerk te verbeteren. Het is 
van belang dat de routes veilig zijn en het onderhoud 
op orde is. Voor het recreatieve netwerk is het 
knooppuntennetwerk van het Regionaal Bureau voor 
Toerisme (RBT) leidend. 

Het waterschap Rivierenland werkt samen met de 
regio-gemeenten aan de Gastvrije Waaldijk. Dit is een 
80 kilometer lange recreatieve route over de Waaldijk. 
De route biedt kansen om het recreatieve en toeristische 
gebruik van de dijk en haar omgeving te vergroten.  
Gekeken wordt naar de beleving van het landschap en 
de cultuurhistorie wordt gekoppeld aan het recreatieve 
en toeristische gebruik met onder andere de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Mauritslinie. 

Regionale hoofdroute 
& Schoolfietsroute

Recreatieve & 
toeristische routes

DOOR- SCHOOL
FIETSROUTES

RECREATIEF
ROUTES 

FEEDERS 
VAN 
SFR

Regionale snelle fietsroutes

Verkenning regionale snelle fietsroutes

RUGGENGRAAT
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Toevoerroutes snelfietsroutes
Toevoerroutes naar stations

Kaart: Recreatieve routes
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Regionale hoofdroute 
& Schoolfietsroute

Recreatieve & 
toeristische routes
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Kaart: Regionaal fietsnetwerk
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3 Brede aanpak fietsstimulering 

3.1 Met samen optrekken bereik je meer
Naast dat het netwerk op orde moet zijn, zetten we 
campagnes en acties op om de fiets te stimuleren. 
Inwoners maken we bewust van hun reisgedrag en 
geven de verschillende mogelijkheden weer. De fiets 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend; een inzet op het 
stimuleren van fiets blijft nodig om meer fietsers te 
genereren. 

Als regio zetten we acties op waar de gemeenten 
op aan kunnen sluiten. Samen bereiken we meer 
dan alleen. We zetten acties en campagnes uit met 
verschillende doelen en voor verschillende doelgroepen. 
Bijvoorbeeld meer scholieren op de fiets, mensen 
verleiden om voor de korte ritten de auto te laten staan 
of meer werknemers op de fiets. Met probeeracties 
verlagen we de drempel. Reizigers ervaren zelf hoe het 
is om vaker te fietsen en kunnen vervolgens met een 
regeling de fiets aanschaffen. We zetten een positief 
beeld neer van de fiets. Fietsen is gezond en leuk. 

We kijken in het bijzonder naar toonaangevende 
voorbeelden en lessen uit andere regio’s. Hierbij is het 
van belang dat we inzicht hebben in de reispatronen van 
de doelgroepen. 

We werken als gemeenten samen en bovendien 
werken we samen met partners. De publieke partners 
als provincie en het Rijk, maar ook maatschappelijke 
partners zoals de fietsersbond en ouderenbond. 
Daarnaast bieden kennisinstellingen handreikingen 
over succesvolle campagnes en maatregelen. Relevante 
ervaringen die we graag willen opschalen in de regio. 
In het bereiken van de doelgroep is samenwerking 
met de omgeving van belang. Of het nu gaat om de 
onderwijssector (basisscholen en middelbare scholen), 
de werkgevers of juist op de sportverenigingen. 
Samenwerking met deze partijen is onontbeerlijk om 
het fietsgebruik verder te stimuleren.

De provincie Gelderland is de campagne gestart 
Heel Gelderland Fietst. De campagne geeft de fiets 
een belangrijke rol voor een betere bereikbaarheid 
van stad én dorp en andere maatschappelijke 
vraagstukken, bijvoorbeeld het verbeteren van 
luchtkwaliteit en gezondheid en welzijn. De 
provincie Gelderland zet dan ook vol in op de fiets. 
Samen met inwoners van Gelderland en experts 
zoeken we naar nieuwe ontwikkelingen en worden 
projecten opgezet die fietsen aantrekkelijker maken. 
Zo kunnen we werken aan een schonere lucht, 
betere bereikbaarheid van steden en dorpen en 
veilige straten waar kinderen kunnen spelen. Het 
doel van de campagne is om het fietsgebruik in de 
provincie Gelderland te laten groeien van 26% nu 
naar 35% in 2030.

2626
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3.2 Jong geleerd is oud gedaan
We zien dat de jeugd niet meer vanzelfsprekend een 
fiets heeft of leert fietsen. Zij zijn de toekomst en we 
willen de jeugd vroegtijdig kennis laten maken met de 
fiets als een gemakkelijk en snel vervoersmiddel. Jong 
geleerd is immers oud gedaan! We werken samen met 
partners aan een aanpak, waarbij we streven dat alle 
kinderen op de basisschool over een fiets beschikken 
en veilig leren fietsen. Dit vraagt om een aanpak in 
samenhang met verkeersveiligheid rondom scholen. 
Een combinatie van verkeersgedrag van ouders, 
verkeerseducatie en verkeersveiligheidscampagnes. 
Samen met het onderwijsveld en ROV Gelderland 
willen we werk maken van verkeersveiligheid en meer 
scholieren op de fiets realiseren van en naar school.

3.3 Werknemers op de fiets 
Een belangrijke doelgroep is de forens. Hier liggen 
kansen om het fietsgebruik te laten groeien. Vanuit de 
MIRT-aanpak A2 en het Brabants mobiliteitsnetwerk 
wordt al volop ingezet op duurzame en slimme 
mobiliteitsoplossingen zoals fietsstimulering. Samen 
met de mobiliteitsmakelaar wordt gestuurd op 
het fietsgebruik. De mobiliteitsmakelaar adviseert 
werkgevers en werknemers over slim werken en slim 
reizen. Een gerichte aanpak met focus op vitaliteit en 
gezondheid van medewerkers. Doordat ook werkgevers 
profiteren van kostenbesparingen in mobiliteit, minder 
ziekteverzuim en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, snijdt het mes aan twee kanten. Minder 
forenzen in de file en meer op de fiets. Dit sluit ook aan 
bij de fietsambitie van het Rijk. Zij zetten in op nog eens 
200.000 forenzen uit de file op de fiets of op de fiets in 
combinatie met OV.

Het Rijk vindt fietsen naar het werk goed voor het 
milieu en wil het fietsgebruik stimuleren. Eén van 
de maatregelen is het versimpelen van de fiscale 
fietsregeling per 1 januari 2020. Met de nieuwe regels 
wordt het een stuk aantrekkelijker gemaakt om een 
‘fiets van de zaak’ te gebruiken. Daarnaast wordt het 
mogelijk om zowel een auto als een fiets van de zaak 
naast elkaar te gebruiken. Een gedragsverandering bij de 
forens met leaseauto is moeilijk, zij hebben immers de 
auto voor de deur staan. Met de fiets van de zaak wordt 
het interessant om een aantal dagen per week de fiets 
te pakken. Hier zit een grote groep potentiële fietsers. 

3.3 Kansen voor ketenmobiliteit
De fiets is een belangrijk vervoermiddel als voor- en 
natransport naar andere vervoerwijze. Vooral de fiets 
en de trein zijn in hoge mate aanvullend, zowel in 
het voortransport als in het natransport. Ook in het 
openbaar vervoer per bus is de stijgende trend van 
meer fietsgebruik zichtbaar. Vooral richting haltes 
van hoogwaardig openbaar vervoer speelt de fiets in 
de keten een belangrijke rol. Investeringen in goede 
fietsstallingen zijn nodig om de (elektrische) fiets veilig 
te stallen. 

Een interessante nieuwe keten is de overstap van auto 
op fiets. Zaltbommel en Geldermalsen zijn in de MIRT-
aanpak A2 aangewezen als mobiliteitswisselpunten. Hier 
worden overstapmogelijkheden gerealiseerd voor de 
autogebruikers. Ook station Culemborg en Tiel zijn in het 
Mobiliteitsplan benoemd als wisselpunten om verder te 
ontwikkelen als duurzaame factor in de ketenmobiliteit. 
Een belangrijke vraag hierbij is wat is nodig om de 
autoforens en andere autogebruikers over te halen te 
kiezen voor de overstap auto-fiets in de last mile?
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De meest evidente keten is fiets-voetganger. Hierbij 
speelt de problematiek van voldoende, goede en 
veilig stallingen. In stadscentra, op bedrijventerreinen 
en bij sportvoorzieningen blijft het een uitdaging 
om voldoende gratis en bewaakte stallingruimte 
te bieden. De toegenomen hoeveelheid bijzondere 
formaat fietsen zoals elektrische fietsen, speed-
pedelec en bakfietsen speelt hierin ook een rol. 
Tegelijkertijd speelt het vraagstuk van beheer en 
onderhoud; denk aan de hinderlijk gestalde fietsen in 
de openbare ruimte en de weesfietsen. Meer en betere 
stallingen is soms de oplossing, maar ook innovatieve 
toepassingen die voor betere benutting en vindbaarheid 
van beschikbare plekken zorgen helpt, maar ook 
handhaving op foutparkeren. Naast goede stallingen 
is ketenmobiliteit ook gebaat bij de leenfiets, vooral in 
het natransport voor utilitair en recreatief fietsverkeer. 
Met de opkomst van de OV-fiets is het lenen van een 
tweewieler ondertussen gemeengoed in onze dagelijkse 
mobiliteit. Maar ook andere deelfietsen verschijnen 
in ons straatbeeld. De recreatieve fietsers heeft baat 
bij leenfietsen die zij kunnen huren op bijvoorbeeld 
treinstations. 

3.4 ROVON - Verkeersveiligheid
Het ROV Oost Nederland voert regionale 
verkeerseducatieprojecten uit in overleg met de 
gemeenten. Als regio gaan we hier mee verder, waarbij 
het overleg in regionaal verband plaatsvindt. De 
afgelopen jaren zijn verschillende acties en projecten 
uitgevoerd: 
• JONGleren;
• Streetwise;
• Dode Hoekproject; 
•  VOMOL; 
• Pas op Muis; 

•  VEVO;
• Jonge Automobilistenproject;
•  Fietsinformatiedagen ouderen;
•  Snelheidsdisplays.
• Theoretisch verkeersexamen;

De snelle fietser die leert omgaan met de hogere 
snelheid en hierop leert te anticiperen. Maar 
tegelijkertijd ook de medeweggebruiker die rekening 
houdt met de snelheidsverschillen tussen de reguliere 
fietser en de snelle fieters. Dit is niet alleen van belang 
voor de verschillende type fietsers op de fietspaden, 
maar ook voor automobilisten en landbouwverkeer die 
de fietsers moeten kruisen of passeren op paralel- of 
ventwegen, om deze verschillen te herkennen. 
Om die reden organiseren gemeenten in samenwerking 
met het ROVON diverse educatieprogramma’s voor 
jongeren om rekening te houden groot landbouw 
verkeer of de dodehoek van vrachtverkeer. 

In de regio zijn diverse pont- en veerdiensten om de 
rivieren over te steken. Veerdiensten voor auto en 
fietsers zoals de veren ‘Wijk bij Duurstede – Rijswijk’ 
en ‘Culemborg – Schalkwijk’. Maar ook vele recreatieve 
fietsponten zoals ‘Tiel-Wamel’ en ‘Liniepont’. Niet alle 
pont- en veerdiensten varen het hele jaar door. Andere 
zijn minder frequent of onbetrouwbaar. Voor de fietser 
is het belangrijk dat de veerdiensten frequent en 
betrouwbaar zijn. Daarbij is het ook wenselijk dat zij in 
de ochtend- en avondspits varen, zodat de fietsende 
forens gebruik kan maken van de dienst. 

Ketenmobiliteit 

VAN . . .
. . . NAAR VERVOERSWIJZE
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4 Uitwerking van de routes naar verbeterpunten

Op veel routes van het regionaal fietsnetwerk is 
de fietsinfrastructuur in orde. Op enkele locaties is 
verbetering nodig. Dit hoofdstuk beschrijft per route de 
verbeterpunten en stelt oplossingsrichtingen voor om 
verder te werken aan een toekomstbestendig en veilig 
fietsnetwerk:
4.1 de snelle fietsroutes (per verbinding);
4.2 de toevoerroutes (in tabelvorm);
4.3 de door- en schoolfietsroutes (in tabelvorm).

Om te komen tot uitwerking van de verbeterpunten en 
realisatie van de oplossingsrichtingen wordt gewerkt via 
twee werkwijzen.

Als eerste de aanpak voor de snelle fietsroutes die 
samen de regionale fietsruggengraat vormen. Deze 
routes zijn een regionale opgave en de verkenning 
of uitwerking wordt getrokken door de regio. In de 
verkenning of uitwerking is ook direct aandacht voor de 
relevante toevoerroutes. De prioritering van de snelle 
fietsroutes is als volgt:
• Realiseren van de snelle fietsroute noord – zuid 

tussen Den Bosch en Houten (A2).
• Verkenning naar de snelle fietsroute oost – west: 

Gorinchem – Tiel – Kesteren richting Arnhem (A15).
• Verkenning naar de snelle fietsroute Tiel – Beneden-

Leeuwen en aansluiten op de snelle fietsroute 
Beuningen – Nijmegen.

Deze prioritering is gebaseerd op de ruimtelijke 
strategische visie, mobiliteitsagenda en MIRT trajecten 
A2 en A15.

Als tweede de aanpak voor het verbeteren van de 
overige delen van het fietsnetwerk. Omdat de regio 
geen wegbeheerder is, is het aan de gemeenten en 
provincie (die de wegbeheerders zijn) om deze delen 
van het fietsnetwerk op te pakken. De gemeenten 
werken de verbeterpunten uit in projecten en kunnen 
de provincie vragen om ondersteuning voor realisatie. In 
de bijlage is een kaart opgenomen met een vergelijking 
van het Hoofdfietsnet Gelderland en het regionaal 
fietsnetwerk. De prioritering van deze verbeterpunten 
is volgend aan de gemeentelijke ambitie en het 
gemeentelijk beleid.
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4.1 Snelle fietsroutes

4.1.1 Noord – Zuid verbinding van Den Bosch – Houten 
(A2)
We onderscheiden verschillende trajecten in de noord-
zuid hoofdfietsverbinding, met ieder zo zijn eigen 
kenmerken en fasering. 
• Den Bosch – Zaltbommel
• Zaltbommel – Waardenburg
• Waardenburg – Geldermalsen 
• Geldermalsen – Culemborg
• Culemborg – Houten

Den Bosch – Zaltbommel is onderdeel van het 
maatregelenpakket MIRT A2. En wordt vanuit dat 
programma nader uitgewerkt. Aandachtspunt is de 
aantakking bij het station Zaltbommel als belangrijk 
mobiliteitswisselpunt in het netwerk. 

1   Zaltbommel - Waardenburg
Knelpunt is de aantakking van de route in de twee 
kernen naar de belangrijke bestemmingen. In 
Waardenburg gaat de fietser via de Steenweg verder 
door naar Geldermalsen. 
Aandachtspunten: 
• verkeersveiligheidsknelpunt: aansluiting fietspad A2 

– Steenweg;
• Aansluitingen op het fietspad en het 

hellingspercentage bij de Martinus Nijhoffbrug over 
de Waal.

• Herkenbaarheid van de route, momenteel is het een 
parallelweg met landbouwverkeer.

• Lengte van het traject is circa 2,5 kilometer. 

2  Waardenburg – Geldermalsen 
Via de N830, Steenweg, is het momenteel al voor de 
fietser mogelijk van Waardenburg naar Geldermalsen te 
fietsen. Van de A2 in Waardenburg tot aan de kruising 
met de N327 in Geldermalsen is circa 6 kilometer. Het 
is een bestaande route, waarbij de opgave is om de 
infrastructuur aan te passen naar de richtlijnen van 
een snelfietsroute, zoals fietsers in de voorrang, 4 
meter breed en kantopsluiting. Aandachtspunten bij de 
uitwerking zijn:
• Binnen de bebouwde kom in Waardenburg zijn er 

smalle éénrichtingsfietspaden aanwezig, tot aan de 
rotonde met Kaalakkerstraat. 

•  Op- en afrit A15 in combinatie met snelfietsroutes en 
feeders.

•  De fietsvoorzieningen van het viaduct over de A15 en 
het spoor.

•  Breedte van de fietsvoorzieningen Rijksstraatweg 
(Meteren).

•  Aansluiting op het station Geldermalsen vanaf A15 en 
door Meteren.

3  Geldermalsen – Culemborg
De N833 is onderdeel van Hoofdfietsnet Gelderland 
en verbindt Geldermalsen en Culemborg (circa 10 
kilometer). In de bebouwde kom in Geldermalsen is 
de positie van de fietser en een snelle fietsroute een 
aandachtspunt. Belangrijk is de aansluiting op het 
station in Gelderland voor de ketenmobiliteit.

Buiten de bebouwde kom is de maximaal toegestane 
snelheid 80 km/h. Voor de fietsers zijn fiesstroken (1,7 
meter) gerealiseerd aan weerzijde van de weg. De 
provincie Gelderland is bezig met het realiseren van een 
eenzijdig tweerichtingen fietspad tussen Buurmalsen en 
Culemborg. 

Een alternatieve routes is de parallelle route langs het 
spoor. 

4  Culemborg – Houten
In samenwerking met gemeente Houten en provincie 
Utrecht is de onderzoeksfase gestart naar de snelle 
fietsroute Culemborg – Houten. Momenteel maken 
fietsers gebruik van de veerpont Mason over de Lek. Om 
het comfort, de veiligheid en de directheid te verbeteren 
is een nieuwe fietsbrug over de Lek wenselijk. De route 
is circa 9 kilometer lang.
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trajectnummer
medegebruik landbouwvoertuigen
verkeersveiligheid
ontbrekende schakel

Viaduct A15

Fietspad  A2
Kruising Steenstraat Geldermalsen

Kaart: verbeterpunten snelle fietsroute noord-zuid

1
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4.1.2 West – Oost verbinding van Gorinchem – Tiel - 
Kesteren richting Arnhem (A15)
De hoofdfietsroute West-Oost is van verkennende aard. 
Eén van de acties is het starten van een verkenning naar 
de snelle fietsroute, om de route vervolgens verder uit 
te werken naar een ontwerp. We hebben een eerste 
globale inventarisatie gedaan van de verschillende 
trajecten: 
• Gorinchem – Waardenburg;
•  Waardenburg - Geldermalsen;
•  Geldermalsen – Tiel;
•  Tiel – Kesteren richting Arnhem.

5  Gorinchem - Waardenburg
Het traject Gorinchem – Waardenburg loopt momenteel 
langs de N830. Tussen de Spijkersteeg en de rotonde 
met de N848 heeft de N830 een tweerichtingsfietspad, 
circa 6 kilometer lang. Hier is de breedte een 
aandachtspunt, momenteel is het fietspad 2,5 – 3 meter 
breed.  

Vanaf de rotonde krijgt de N830 een parallelweg tot 
aan de Havenstraat in Tuil (circa 11 kilometer). Hierbij 
is de verkeersveiligheid een aandachtspunt gezien het 
medegebruik van landbouwvoertuigen. De Provincie 
Gelderland is bij de N320 een pilot gestart met het 
spitsmijden van landbouwvoertuigen. Zodat zij niet 
tegelijkertijd gebruik maken van dezelfde rijbaan. De 
resultaten van deze pilot worden afwacht. Vanaf Tuil 
naar Waardenburg zijn er fietssuggestiestroken. 

Een ander aandachtspunt is de verbinding en aantakking 
met de verschillende kernen die aan de route liggen, 
zoals Vuren en Herwijnen. 

2  Waardenburg – Geldermalsen
Dit traject is de koppeling tussen de Noord-zuid 
fietsverbinding en de West-Oost verbinding. In 
voorgaande paragraaf is deze verbinding al beschreven. 

6  Geldermalsen - Tiel
Het traject Geldermalsen – Tiel is nog zeer verkennend, 
waarbij er verschillende denkrichtingen mogelijk zijn:
1. Parallel aan de A15
2. Parallel aan het spoor via het centrum van Tiel
Bij beide routes moet gekeken worden hoe de tracés 
verder verbeterd kunnen worden om te komen tot de 
kwaliteit van een snelle fietsroute. Ook de inpassing van 
de snelle fietsroute vergt aandacht. Het traject is circa 11 
kilometer lang. 

Het voordeel van het eerste tracé is dat deze er al 
grotendeels ligt en enkele ontbrekende (directe) 
schakels gerealiseerd moeten worden. Zoals: 
• Overlaat – Lingedijk
• Roodakker – Daver – Parallelweg
Ook de aantakking met het centrum, de wijken en het 
station van Tiel is een aandachtspunt. 

De tweede route heeft als voordeel dat de route via de 
binnenstad loopt. Ook wijken als Passewaay worden 
aangesloten op de snelle fietsroute. Dit tracé wordt 
naar verwachting meer gevoed met fietsers en ligt 
dichter bij de herkomst en bestemming van fietsers. 
Het inpassingsvraagstuk voor een snelle fietsroute is 
ingewikkelder, in vergelijking met de eerste route.

Ongeacht de tracékeuze is de knoop bij Overlaat en 
Grasbroekstraat een knelpunt. Hier kruist de A15 en het 
nationale spoor met het regionale spoor. Vervolgens 
dient ook de snelle fietsroute ingepast te worden. 
 
7  Tiel – Kesteren
Het Tracé Tiel – Kesteren heeft mogelijk twee varianten, 
afhankelijk van de keuze bij het tracé Geldermalsen – 
Tiel. Vooraf zijn de volgende (grote) knelpunten bekend:
• Fietsvoorzieningen bij de brug over het Amsterdam – 

Rijnkanaal
• Afslag 34 ‘Echteld’ en de N323 in combinatie met de 

twee sporen aan de noord en zuid zijde van de A15.
Een rechtstreekste verbinding, zo veel mogelijk parallel 
aan het spoor, van Tiel naar Kesteren is ongeveer 12 
kilometer. De huidige route is 15 kilometer. 

Vanaf Kesteren liggen kansen om de snelle fietsroute 
door te trekken naar Arnhem, Rhenen en/of Zetten. 
Langs de N233 naar Rhenen zijn zeer smalle 
fietsvoorzieningen aanwezig. Wenselijk om de 
fietsvoorzieningen te verbeteren.
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N830 Gorinchem - Waardenburg

Kruising Spoor - A15 tussen Geldermalsen - Tiel

Kaart: verbeterpunten snelle fietsroute west-oost

trajectnummer
medegebruik landbouwvoertuigen
verkeersveiligheid
ontbrekende schakel

1
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4.1.3 Tiel – Beneden-Leeuwen - Beuningen – Nijmegen
In het Hoofdfietsnet Gelderland is Beuningen - Nijmegen 
aangewezen als snelle fietsroute. Door deze route verder 
te verbinden naar Druten, Beneden-Leeuwen en Tiel 
ontstaat er een mooie lange afstandsroute tussen Tiel 
en Nijmegen. De totale route van Tiel naar Nijmegen 
is wellicht te ver voor vele fietsers, maar fietsers gaan 
delen van de route gebruiken. We onderscheidende de 
volgende tracé delen:
• Tiel – Beneden-Leeuwen
•  Beneden-Leeuwen – Druten
•  Druten - Nijmegen

8  Tiel – Beneden-Leeuwen
Van Tiel naar Beneden-Leeuwen ligt in principe de 
fietsverbinding via de Prins Willem-Alexanderbrug (11 
kilometer). Fietsers kunnen ook gebruik maken van de 
Veerpont ‘Wamel’ (9 kilometer).  

De aantakking van de fietsroute in Tiel en Echteld kan op 
verschillende plekken, afhankelijk van waar de fietser 
de Waal oversteek. Bij de Prins Willem-Alexanderbrug is 
de Spoorstraat of de Waalbanddijk een mogelijkheid. Bij 
de Waalbanddijk zijn koppelkansen met de recreatieve 
route ‘Gastvrije Waaldijk’ van het Waterschap. Onder 
andere voor het realiseren van een brug over het 
Amsterdam-Rijnkanaal. 

9  Beneden-Leeuwen – Druten
In Beneden-Leeuwen is de Zandstraat de belangrijke 
verbinding voor fietsers en voetgangers. De gemeente 
is voornemens om deze route uit te werken naar een 
fietsstraat. De route gaat verder via de Trambaan, 
Molenstraat en Van Heemstraweg naar Druten, in totaal 
7 kilometer. De Van Heemstraweg heeft aan weerszijde 
een eenrichtingsfietspad van 2,3 – 2,5 meter. Hierdoor 
ontstaan extra oversteekbewegingen. Het verbreden 
van de fietspaden is wenselijk om de kwaliteit van een 
snelle fietsroute te behalen. 

Druten - Nijmegen
Dit tracé is onderdeel van de regio Arnhem-Nijmegen. 
We zoeken afstemming om te komen tot een uniforme 
snelle fietsroute. 



23

Prins Willem-Alexanderbrug 

Zandstraat Beneden-Leeuwen

Kaart: verbeterpunten snelle fietsroute west-oost naar Nijmegen

trajectnummer
verkeersveiligheid
ontbrekende schakel

1
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Nr. Route Toelichting route
Lengte 
route Verbeterpunt

Lengte 
verbeterpunt Actie Projectfase Trekker

10a Leerdam-Leuven N848 en Nieuwe Zuiderlingedijk. De route 
verbindt Gorinchem met Geldermalsen, via 
Leerdam (N327). 

10 km De oversteek van Nieuwe Zuiderlingedijk en N848. 
Provincie is gestart met een verkenning naar een 
veilige oversteek, gedacht wordt aan een rotonde.

100 meter Rotonde, in 
samenwerking met de 
provincie 

Verkenning Gemeente West 
Betuwe / provincie

10b Brakel - Zuilichem Molenkampseweg 4 km realisatie van vrijliggende fietsinfrastructuur op de 
Molenkampseweg. Beoogde jaar van uitvoering 
2022.

4 km realisatie vrijliggende 
fietspaden

Definitiefase Gemeente 
Zaltbommel

11 Zaltbommel – Bruchem 
– Kerkwijk - Wellseind

Krangstraat – Molenstraat – Delwijnsestraat - 
Wellseindsestraat

6,5 km Verkeersveiligheid en vormgeving conform 
Duurzaam Veilig met volwaardige fietsinfrastructuur.

+- 3 km Volwaardige 
fietsinfrastructuur 
(vrijliggend of 
fietssuggestiestrook)

Verkenning Gemeenten 
Maasdriel - 
Zaltbommel

12 Zaltbommel - 
Ammerzoden

Verbinding van Ammerzoden naar 
Zaltbommel, met feederfunctie voor 
de snelfietsroute Zaltbommel richting 
Geldermalsen. En daarnaast belangrijke 
schoolfietsroute naar o.a. Zaltbommel. De 
route loopt via: Zandweg – Vamerenweg – 
Kerkwijksekade – Viaductweg

5 km De Zandweg / Vamerenweg is circa 4 meter breed 
en kent geen bermbescherming. In de huidige 
situatie is er duidelijke bermschade, waardoor er 
voor fietsers onveilige situatie ontstaan op het 
moment dat zij van de rijloper komen. Tevens 
verkeersveiligheid verbeteren bij de kruispunten.

1,7 km Wegverbreden met 
bermverharding, 
voorbeeld  de 
Kerkwijksekade. Tevens 
mogelijk om plateuas 
te plaatsen op de 
kruispunten.

Voorbereiding Gemeente Maasdriel

13 Zaltbommel - Velddriel 
- Kerkdriel

Via de Vlierdseweg en Veilingweg, met een 
feederfunctie en als schooldoorfietsroute 
naar Zaltbommel

5 km Ambitie is het creëren van een nieuwe, volwaardige 
fietsverbinding over de A2, aantakkend op de snelle 
fietstroute Den Bosch – Zaltbommel. Daarnaast 
is een ongelijkvloerse spoorwegovergang bij de 
Vlierdseweg.

3,5 km nieuwe volwaardige 
verbinding over de A2 en 
ongelijkvloersekruising 
bij de 
spoorwegovergang.

Initiatief Gemeenten 
Maasdriel - 
Zaltbommel

4.2 Toevoerroutes
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knelpunt
verkeersveiligheid
ontbrekende schakel

Kaart: verbeterpunten toevoerroutes
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14 Ammerzoden - 
Rossum

Belangrijke feeder naar de snelfietsroute 
Zaltbommel – Den Bosch. Hiermee wordt 
de route zowel vanuit het westen, als het 
oosten gevoed. Daarnaast ontstaat er een 
goede fietsroute tussen de kernen zoals 
Rossum – Kerkdriel en Ammerzoden – Hedel. 
De gehele route is circa 10 kilometer lang en 
volgt de N831.

10 km Met name tussen de Sellikstraat en de A2 is de wens 
voor een tweerichtingen fietspad aan de zuidzijde 
van de N831. De oversteekbaarheid van deze 
weg staat onder druk. Hierdoor wordt veelvuldig 
door fietsers vanuit Velddriel gekozen om aan de 
zuidzijde van de N831 te blijven. Hiervoor is echter 
niet voldoende ruimte

1 km Provinciale 
opgave

Gemeente Maasdriel 
/ provincie 

15 Rotonde N327 – 
Oudenhof – Laageinde

Verknoping van fietsruggengraat O-W en 
N-Z, tevens belangrijke schoolroute

- Rotonde waar veel fietsers aanwezig zijn tijdens 
de spits. De fietsers rijden ook in tegengestelde 
richting. Provincie neemt dit knelpunt mee in de 
provinciale verkenning van de N327.

- Kruispunt veiliger maken Verkenning Gemeente West 
Betuwe / provincie. 

16 Culemborg – Asch Parallelweg N320 5,5 km De parallelweg langs de N320 wordt veelvuldig 
gebruikt door fietsers (scholieren). Landbouwverkeer 
maakt tevens gebruik van de parallelweg, dit 
levert conflicten op gezien de grote massa en 
snelheidsverschillen. 

5,5 km Veilige fietsverbinding 
door een vrijliggend 
fietsverbinding te 
realiseren of huidige 
parallelweg verbeteren. 

Initiatief Gemeente 
Culemborg en Buren 

17 Culemborg - Buren 
- Tiel

N834 8 km Binnen de bebouwde kom van Buren en Asch zijn 
er fietssuggestiestroken van 1,3 meter. Wenselijk 
om deze te verbreden of te kijken naar aanliggende 
fietspaden voor de uniformiteit. Echter ontbreekt 
hier de beschikbare ruimte voor.

200 meter + 750 
meter

Onderzoek naar 
mogelijkheid voor 
fietsstraat, of verbreden 
fietssuggestiestroken of 
realiseren vrijliggende 
fietspaden

Gemeente Buren en 
provincie
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18 Buren – Tiel Spoor barrière en ontbrekende schakel 
tussen Bachstraat en Teisterbantlaan.

400 m. Het creëren van een directe verbinding van Buren 
en Drumpt naar het centrum van Tiel, door het 
realiseren van een spoorweg onderdoorgang. Hierbij 
is een koppelkans met gebiedsontwikkeling.

400 m. Spoorweg 
onderdoorgang 

Initiatief Gemeente Tiel / 
ProRail

19 Tiel - Maurik Via de N835 over het Amsterdam-Rijnkanaal 
en Mauriksestraat naar Maurik. Een feeder 
voor de snelfietsroute A15. 

7 km Een provinciale verkenning gestart om de 
fietsvoorzieningen te verbeteren bij de brug over het 
Amsterdam-Rijnkanaal. In huidige situatie is er een 
tweerichtingenfietspad aan éénzijde van de rijbaan, 
zonder fysieke scheiding. 

450 m. Verbreden viaduct of 
nieuwe viaduct

initiatief RWS, Provincie, 
gemeenten Buren 
en Tiel

20 Buren - Maurik Brug over de Linge bij de Grotebrugse 
Grintweg

8 km Smalle brug over de Linge, waarbij er smalle 
fietsvoorzieningen aanwezig zijn. 

40 m. Realiseren van een 
nieuwe brug over de 
Linge. Eerste verkenning 
is uitgevoerd en 
geraamd op €400.000,- 

Initiatief Gemeenten Tiel en 
Buren

21 Maurik - Tiel De Meersteeg – Vogelenzangseweg is de 
verbinding van Tiel naar de Lienden. Het 
is een Erftoegangsweg 60 km/h met en 
tweerichtingen vrijliggend fietspad.

3 km Smalle brug over de Linge bij Lingemeer. Er is geen 
fysieke scheiding tussen gemotoriseerd en langzaam 
verkeer. Om de verkeersveiligheid en comfort 
te verbeteren is een nieuwe, bredere fietsbrug 
wenselijk. 

50 m. Realiseren van bredere 
brug, met goede 
fietsvoorzieningen

Initiatief Gemeenten Neder-
Betuwe en Buren

25 Maurik - Tiel Mauriksestraat (vanaf N320 naar N835) 3,4 km Fietsverkeer fietst op de rijbaan. De straat kent hoge 
intensiteit auto- en vrachtverkeer. 

3,4 km Veilige fietsroute 
door route minder 
aantrekkelijk te maken 
voor vracht- en auto 
verkeer of verbreden 
fietssuggestiestroken, 
verharden bermen

Gemeente Buren
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4.3 Door- en schoolfietsroutes

Nr. Route Toelichting route
Lengte 
route Verbeterpunt

Lengte 
verbeterpunt Aactie Projectfase Trekker

22 Geldermalsen - 
Leerdam

N327 12 km Parallelweg met medegebruik van 
landbouwvoertuigen. Provincie is een verkenning 
gestart naar de N327. Door de regio is een pilot 
‘smitsmijden landbouwverkeer, tijdens schooltijden’ 
opgestart samen met de gemeente West Betuwe 
en Buren. 

12 km Veilige fietsverbinding 
door een vrijliggend 
fietsverbinding te 
realiseren of huidige 
parallelweg verbeteren.

Verkenning Gemeente West 
Betuwe / provincie

23 Geldermalsen – 
Culemborg langs het 
spoor

Nieuwe Graafseweg 6,5 km Een aantrekkelijke en directe fietsroute, voor met 
name scholieren en forenzen die zich uitsluitend op 
deze korte stukjes mengen met overige verkeer. 

1,6 km Realiseren van 
vrijliggend fietspad 
of afsluiting voor 
gemotoriseerd verkeer

Initiatief Gemeente West 
Betwue en 
Culemborg

24 Culemborg – Asch Parallelweg N320 5,5 km De parallelweg langs de N320 wordt veelvuldig 
gebruikt door fietsers (scholieren). Landbouwverkeer 
maakt tevens gebruik van de parallelweg, dit 
levert conflicten op gezien de grote massa en 
snelheidsverschillen.

5,5 km Veilige fietsverbinding 
door een vrijliggend 
fietsverbinding te 
realiseren of huidige 
parallelweg verbeteren.

Initiatief Gemeente 
Culemborg en Buren

25 Spoorstraat, Kesteren 1 km Twee keer eenrichtingsfietspad (2,5 meter) met 
oversteekbewegingen door o.a. het station en 
oversteek Broekdijk. Vrachtverkeer parkeert voor 
laden en lossen op het fietspad. 

1 km Hekwerken of 
beplanting, herinrichting 
weg.

Initiatief Gemeente Neder-
Betuwe

26 Broekdijk, Kesteren De Broekdijk is een belangrijke fietsroute 
in Kesteren. In de directe omgeving van 
het begin en einde van deze weg ligt een 
middelbare school. De Broekdijk is de 
verbinding tussen de A15 en bedrijventerrein 
't Panhuis. 

1,5 km Er zijn geen afzonderlijke fietsvoorzieningen. 1,5 km Aanleg vrijliggend 
fietspad aan beide zijden 
van de weg (planning 
2020).

Uitvoering Gemeente Neder-
Betuwe
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Nr. Route Toelichting route
Lengte 
route Verbeterpunt

Lengte 
verbeterpunt Aactie Projectfase Trekker

22 Geldermalsen - 
Leerdam

N327 12 km Parallelweg met medegebruik van 
landbouwvoertuigen. Provincie is een verkenning 
gestart naar de N327. Door de regio is een pilot 
‘smitsmijden landbouwverkeer, tijdens schooltijden’ 
opgestart samen met de gemeente West Betuwe 
en Buren. 

12 km Veilige fietsverbinding 
door een vrijliggend 
fietsverbinding te 
realiseren of huidige 
parallelweg verbeteren.

Verkenning Gemeente West 
Betuwe / provincie

23 Geldermalsen – 
Culemborg langs het 
spoor

Nieuwe Graafseweg 6,5 km Een aantrekkelijke en directe fietsroute, voor met 
name scholieren en forenzen die zich uitsluitend op 
deze korte stukjes mengen met overige verkeer. 

1,6 km Realiseren van 
vrijliggend fietspad 
of afsluiting voor 
gemotoriseerd verkeer

Initiatief Gemeente West 
Betwue en 
Culemborg

24 Culemborg – Asch Parallelweg N320 5,5 km De parallelweg langs de N320 wordt veelvuldig 
gebruikt door fietsers (scholieren). Landbouwverkeer 
maakt tevens gebruik van de parallelweg, dit 
levert conflicten op gezien de grote massa en 
snelheidsverschillen.

5,5 km Veilige fietsverbinding 
door een vrijliggend 
fietsverbinding te 
realiseren of huidige 
parallelweg verbeteren.

Initiatief Gemeente 
Culemborg en Buren

25 Spoorstraat, Kesteren 1 km Twee keer eenrichtingsfietspad (2,5 meter) met 
oversteekbewegingen door o.a. het station en 
oversteek Broekdijk. Vrachtverkeer parkeert voor 
laden en lossen op het fietspad. 

1 km Hekwerken of 
beplanting, herinrichting 
weg.

Initiatief Gemeente Neder-
Betuwe

26 Broekdijk, Kesteren De Broekdijk is een belangrijke fietsroute 
in Kesteren. In de directe omgeving van 
het begin en einde van deze weg ligt een 
middelbare school. De Broekdijk is de 
verbinding tussen de A15 en bedrijventerrein 
't Panhuis. 

1,5 km Er zijn geen afzonderlijke fietsvoorzieningen. 1,5 km Aanleg vrijliggend 
fietspad aan beide zijden 
van de weg (planning 
2020).

Uitvoering Gemeente Neder-
Betuwe

knelpunt
medegebruik landbouwvoertuigen
verkeersveiligheid
ontbrekende schakel

Kaart: verbeterpunten door-schoolfietsroutes
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27 Den Bosch – Kerkdriel Hoenzadrielsedijk – Snelfietsroute 
Zaltbommel – Den Bosch (A2).

1 km Nieuwe verbinding creëren, waarbij mee wordt gelift 
met de verbreding van het Viaduct A2. Een regionale 
lobby om Kerkdriel rechtstreeks aan te laten sluiten 
op de snelfietsroute Zaltbommel – Den Bosch. 
Hierbij is het wenselijk dat ook het landbouwverkeer 
op een veilige wijze gebruik kan maken van de 
verbinding.

1 km Lobby MIRT A2 Lobby RWS, regio en 
gemeente Maasdriel 
en gemeente 
’s-Hertogenbosch.  

28 Noord-Brabant - 
kernen gemeente 
Zaltbommel en 
Maasdriel

N831 (Bergsche Maasdijk) 4 km Verkeersveiligheid fietsers. Deze rijden nu op de 
rijbaan met fietsstroken. Huidige V85 ligt te hoog 
i.c.m. smal wegprofiel en enkele onoverzichtelijke 
bochten zorgt voor gevaarzetting voor fietsers.

4 km Bij voorkeur d.m.v. 
aanleg vrijliggend 
fietspad. Trajectaanpak 
groot onderhoud N831 
(2023) biedt kansen.

Verkenning 
(N831)

Provincie Gelderland 
i.s.m. gemeente 
Zaltbommel

29 Brakel - Zaltbommel * Brakel Molenkampsweg (betreft gedeelte 
van trace 10) 
* Zuilichem Uilkerweg (tussen Harenstraat 
en Middelkampseweg) 
* Gameren Middelkampseweg (tussen 
PWAstraat en Ouwelsestraat)

* 1,5 km 
* 1 km 
* 800 m

Verkeersveiligheid fietsers. Betreft schoolfietsroute 
i.c.m. vrachtverkeer (o.a. glastuinbouw)

* 1,5 km 
* 1 km 
* 800 m

Betreft ontbrekende 
schakels realiseren, 
op de andere delen 
van de route Brakel - 
Zaltbommel ligt reeds 
vrijliggend fietspad

* Definitiefase 
* Ontwerpfase 
* Ontwerpfase

Gemeente 
Zaltbommel i.s.m. 
glastuinbouw-
parnters (PHTB)

30 Kesteren - Opheusden Tussen Broekdijk (Kesteren) en 
Dodewaardsestraat (Opheusden)

4 km Nieuwe verbinding om verkeersveiligheid en 
comfort te verbeteren ten opzichte van huidige 
verbinding (parallelweg). Op de parallelweg is veel 
menging met gemotoriseerd verkeer (landbouw en 
aanwonenden).

4 km vrijliggend fietspad Initiatief gemeente Neder-
Betuwe
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5 Conclusie: Samen gaan we dit doen!

Als regio Rivierenland gaan we ons inzetten om de oost-
west en noord-zuid verbinding verder te verkennen. Dit 
is de fietsruggengraat waarop het regionale netwerk 
is gebouwd en heeft onze regionale prioriteit. Delen 
van deze snelle fietsroute worden al via de MIRT A2 
Deil-Vught gerealiseerd met het traject Zaltbommel – 
’s-Hertogenbosch. Aan ons de taak om de knelpunten 
tussen Zaltbommel en Culemborg te verkennen en waar 
mogelijk op te lossen. De snelle fietsroute langs de A15 
zal nog in zijn geheel verkend moeten worden. Een 
goede verbinding tussen Geldermalsen – Tiel – Kesteren 
kan een oplossing bieden aan vele forenzen die deze 
route nu met de auto afleggen. Daarnaast liggen er 
kansen om de verbinding Tiel - Beneden-Leeuwen - 
Druten aan te laten haken aan de huidig plannen van 
een snelle fietsroute tussen Beuningen en Nijmegen. 
Hiermee ontstaat ook onder de Waal een snelle 
fietsverbinding tussen de kernen. 

Voor regio Rivierenland zijn naast de routes in het 
Hoofdfietsnetwerk van de provincie nog andere 
fietsroutes belangrijk als verbinding in en tussen 
gemeenten. Zo zien wij kansen voor toevoerroutes 
die een herkenbare verbindingen vormen vanuit de 
kernen en voorzieningen naar de snelle fietsroutes. Ze 
takken aan op de woon- en werkgebieden enerzijds en 
fietsruggengraat en ov-locaties anderzijds. Sommige 
van de belangrijke verbindingen staan nog niet in het 
Hoofdfietsnetwerk van de provincie. Als regio willen we 
de provincie de potentie van deze verbindingen laten 
inzien. Daarnaast gaan wij graag het gesprek aan over 
de gehanteerde criteria van de provincie die voor heel 
Gelderland hetzelfde zijn.

Gezien de grote verschillen tussen de stedelijke 
gebieden in Gelderland en de meer landelijke gebieden 
als Rivierenland vinden wij het niet gebruikelijk dat 
fietsroutes op gelijke manieren worden verkend en 
ingericht. Differentiatie kan kansen bieden. 

Als het om de lokale verbeterpunten van het 
fietsnetwerk gaat, zijn de afzonderlijke gemeenten zelf 
aan de lat om dit verder te verkennen, te realiseren 
en te organiseren. Dit fietsplan geeft een beeld van 
deze verbeterpunten en geeft ook aan in welke fase 
gemeenten zijn met de aanpak daarvan. Sommige 
gemeenten hebben reeds de middelen gereserveerd 
om direct aan de slag te gaan, andere zullen de 
verbeterpunten nog op de politieke agenda moeten 
krijgen. Volgend jaar gaan we gezamenlijk verkennen 
welke mogelijkheden er zijn om op regionaal niveau het 
fietsgebruik te stimuleren.

Het algemeen bestuur van regio Rivierenland heeft op 
8 april 2020 ingestemd  met het regionaal Fietsplan 
als uitvoering van het Mobiliteitsplan. Zij zullen 
dit plan vervolgens ter informatie aan de college 
en raden aanbieden. Er zijn geen verder financiële 
verplichtingen verbonden aan dit plan. Regionaal 
zal de fietsruggengraat nader verkend worden, wat 
bekostigd zal worden uit het Mobiliteitsfonds. Inzet 
en ambitie door alle gemeenten wordt wel gevraagd, 
zodat er op termijn een robuust en veilig fietsnetwerk in 
Rivierenland aanwezig is, voor alle inwoners, werkenden 
en bezoekers van onze mooie regio.  

Kortom, als regio zetten we in op:
• verdere verkenning van de fietsverbindingen Noord - 

Zuid en Oost - West .
• het aanvullen van het provinciale hoofdfietsnet van 

de provincie. 
• aanpakken van de lokale verbeterpunten samen met 

gemeenten.
• regionale aanpak voor fietsstimulering voor meer 

fietsverplaatsingen. 
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Regionaal bedrijventerrein

Cultureel erfgoed

Historische kernen 
Recreatie

Toeristisch Overstappunt 

ROC
Voortgezet onderwijs

Veerdienst
Snelle fietsroute
Feeders
Door- schoolfietsroutes
Recreatieve route

Kaart: Regionaal fietsnetwerk met belangrijke bestemmingen
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B Bijlage
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ArcGIS Web Map

Esri Nederland, Community Map Contributors

Hoofdfietsnet- Functie

Snelle fietsroute

School- en doorfietsroute

Doorfietsroute

Schoolfietsroute

Overig

Zoeklijn Snelle fietsroute

Zoeklijn Doorfietsroute

Zoeklijn Overig

11-9-2019 16:33:21
0 4.5 92.25 mi

0 7.5 153.75 km

1:192,000

Web AppBuilder for ArcGIS
Esri Nederland, Community Map Contributors |

Hoofdfietsnet Gelderland
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Vergelijking Hoofdfietsnet Gelderland en regionaal fietsnetwerk

De gekleurde lijnen zijn toegevoegd 
aan het regionale fietsnetwerk. 
Deze zijn niet opgenomen in het 
Hoofdfietsnet Gelderland.

Kaart: vergelijking provinciaal en regionaal fietsnetwerk
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Aanwezig: 

■ M. van den Anker - Gemeente Buren, recreatie & toerisme 

■ W. van Beusekom - Bike Repair Geldermalsen  

■ J. Dekker - Fietsspecialist: Profile Dekker Geldermalsen 

■ E. Dumrese - Slot Loevenstein  

■ K. Logger - Provincie Gelderland, adviseur Fiets 

■ A. Stienstra - Provincie Gelderland, coördinator team Fiets  

■ F. Welling - Uiterwaarde, projectmedewerker Routes  

■ J. Fijnje – Regio Rivierenland 

■ F. Frederix – Goudappel Coffeng 

■ I. Lansink – Goudappel Coffeng 

 

11 OOppeenniinngg  eenn  ttooeelliicchhttiinngg  

De regio Rivierenland heeft een gezamenlijke focus op drie economische speerpunten: 

agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme. Een goede bereikbaarheid 

is een must voor het functioneren van de regio. Om de regio bereikbaar te houden zet de 

regio in op de fiets. De fiets is gezond en duurzaam. Het is een belangrijk vervoermiddel 

voor werk, school en als voortransport voor de trein en de bus. Met nieuwe 

ontwikkelingen zoals de E-bike en speed-pedelec is het makkelijker om langere 

afstanden af te leggen met de fiets.  

 

Doel van de bijeenkomst: samen met partners kijken hoe het fietsgebruik verder 

gestimuleerd kan worden. Enerzijds door de fietsinfrastructuur te verbeteren voor een 

volwaardig en veilig netwerk, anderzijds door met campagnes en acties meer mensen te 

laten fietsen.  
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De regio is het geschikte schaalniveau om het fietsgebruik te stimuleren. Het sluit aan bij 

het Hoofdfietsnet van de provincie Gelderland, maar kijkt ook verder, naar het verbinden 

van alle kernen met elkaar. Het is uiteindelijk aan de wegbeheerders (gemeenten en 

provincie) om de fietsinfrastructuur te verbeteren. De regio borgt de samenhang van één 

regionaal netwerk. Het netwerk kent een gelaagdheid: 

 

 
Figuur: gelaagdheid van het regionale fietsnetwerk 

  

22 VVeerrbbeetteerreenn  ffiieettssnneettwweerrkk  

De fietsinfrastructuur moet in orde zijn. Veiligheid staat hierbij voorop. De volgende 

punten zijn benoemd tijdens de bijeenkomst: 

■ Ontsluiting van Passewaaij: er is geen goede fietsverbinding van de nieuwbouwwijk 

naar het centrum van Tiel.  

■ De Rijksstraatweg (N833) tussen Geldermalsen en Culemborg is erg onveilig. Veel 

scholieren vermijden deze straat en fietsen parallel langs het spoor. 

■ De Rijkstraatweg tussen Geldermalsen en A15 kent erg smalle fietspaden.  

■ De Steenweg, tussen A15 en Waardenburg, is heringericht en hierdoor erg prettig. 

Verlichting ontbreekt momenteel waardoor het onveilig is.   

■ De fietsvoorzieningen op de Rooyensteinse Brug over het Amsterdam-Rijnkanaal zijn 

onder de maat en erg onveilig. De scheiding tussen de fietsers en auto’s zijn kleine 

paaltjes.  

■ De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Tiel (Grote Brugse Grintweg) is erg smal.  

■ Fietsvoorzieningen richting Woudrichem en verder richting de Biesbosch ontbreken.  

■ De Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen wordt door veel fietsers gebruik, de 

fietsvoorzieningen zijn erg smal en beperkt. 

 

Algemene punten: 

■ De pont- en veerdiensten zijn beperkt. De vaartijden, frequentie en betrouwbaarheid 

kunnen verbeterd worden. Gehoorde klachten zijn dat de veren alleen in de 

zomerperiode varen, veren ’s ochtends te laat starten voor forenzen, veren niet altijd 

varen waardoor ze minder betrouwbaar zijn. Belangrijke pont- en veerdiensten zijn: 
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Slot Loevestein, Brakel, Wamel-Tiel, Culemborg-Schalkwijk en Wijk bij Duurstede-

Rijswijk.  

■ Bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met de ontsluiting van de 

fietsinfrastructuur. Het is wenselijk dat vanuit de wijken goede en directe 

fietsverbindingen zijn naar het centrum.  

■ In het centrum en andere belangrijke bestemmingen voldoende en veilige 

stallingsmogelijkheden bieden.  

■ Een autoluw centrum geeft de fietser voordelen t.o.v. de auto. Op deze wijze komen 

mensen vaker met de fiets naar het centrum.   

■ Kijk ook naar de fietsverbinding naar de andere regio’s en kernen buiten de regio. 

Bijvoorbeeld richting Wijk bij Duurstede, Amerongen en Woudrichem (Biesbosch).  

■ Met de verschillende snelheden op de fietspaden moet de infrastructuur hierop 

aangepast worden. Bredere fietspaden zijn gewenst.  

■ Fietspaden op een innovatieve manier verlichten, zodat de fietsers zich kunnen 

oriënteren. Bijvoorbeeld verlichting in het wegdek of belijning.   

■ Welke maatregelen worden uitgevoerd en in welk tijdsbestek? 

(Verwachtingsmanagement). Vul het regionaal fietsplan aan met een prioritering en 

planning van de maatregelen.  

 

33 BBrreeddee  aaaannppaakk  ffiieettssssttiimmuulleerriinngg    

Naast goede infrastructuur is het van belang om met campagnes en acties mensen over 

te halen vaker de fiets te gebruiken. 

 

■ Doelgroep: voor woon-werk verkeer en korte ritten. Veel korte ritten worden met de 

auto gemaakt. 

■ Samen met werkgevers stimuleren dat werknemers op de fiets komen. Een 

mobiliteitsmakelaar gaat bij werkgevers langs om de mogelijkheden te bespreken.  

■ Met name de forens met een leaseauto is moeilijk over te halen. Deze heeft de auto 

van de zaak voor de deur staan.  

■ Mensen moeten over de drempel gehaald worden: “probeer de fiets uit”, eerst 

uitproberen om vervolgens met reductie een fiets aanschaffen.  

■ In 2020 komt de Rijksoverheid met een gunstige regeling voor fiets van de zaak. Op 

deze wijze wordt het aantrekkelijk om een duurdere fiets zoals e-bike en speed-

pedelec aan te schaffen.  

■ Provincie Gelderland heeft een subsidieregeling voor ondernemers voor het 

aanschaffen of leasen van een (elektrische) vrachtfiets.  

■ Het positief framen en vermarkten van fietsen: 

- Fietsen is gezond en zorgt voor ontspanning.  

- Daadwerkelijk in de regen fietsen is maar een paar keer per jaar. De rest van het 

jaar is het droog. 

- Wat bespaart een fiets uitgedrukt in euro’s? 

■ Aansluiten van fietsnetwerk op stations, maar ook met faciliteiten om zo de overstap 

van trein-fiets te verbeteren.  

■ (Elektrische) deelfietsen beschikbaar stellen op stations. Niet alleen voor de forens, 

maar ook voor de toeristische sector. 
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■ Educatie en voorlichting: 

- Snellere fietsers vraagt om gewenning en gedragsaanpak. De automobilist moet 

rekening houden met snelle fietsers. Als fietser rekening houden met zichtbaarheid 

en anticiperen op andere verkeersdeelnemers.  

■ Toerisme en recreatie: faciliteiten bieden voor de fietsers zoals: 

- Stallingsmogelijkheden 

- Veilig kunnen opladen van de fiets, met groene stroom. 

- Betrouwbaarheid en frequentie van pont- en veerdiensten.  

- Fietstourtochten en bagage laten nabrengen, hiervoor is samenwerking met 

ondernemers nodig.  

 

44 AAffsslluuiittiinngg    

De opgehaalde input wordt gedeeld met de gemeenteambtenaren. En vervolgens wordt 

gekeken wat opgenomen wordt in het regionaal fietsplan.  

 

 

 




