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Fietspaaltjes: nee, tenzij! 
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Samenvatting  

In opdracht van Fietsberaad en Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Mobycon een 

stappenplan ontwikkeld voor het plaatsen en saneren van paaltjes op fietspaden. De bestaande 

richtlijnen zijn hierin verwerkt, inconsequenties zijn eruit gehaald en waar nodig zijn enkele 

aanvullingen gedaan. 

 

Trefwoorden 

Fiets, ongevallen, paaltjes, fietspaaltjes 
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1.  Methodiek voor het plaatsen en saneren van paaltjes op fietspaden 

 

 

Fietspaaltjes oorzaak veel valpartijen 

 

Paaltjes in fietspaden verhinderen onbedoeld gebruik door motorvoertuigen. Ze hebben echter 

ook verschillende nadelen. Voor fietsers zijn paaltjes de oorzaak van veel valpartijen met 

letsel. Dit was de aanleiding voor Fietsberaad en Ministerie van Infrastructuur en Milieu om 

aandacht te besteden aan dit type enkelvoudige fietsongevallen. 

 

 

Fietsberaad en Ministerie geven opdracht voor stappenplan 

 

In de bestaande richtlijnen zijn reeds eisen opgenomen waar paaltjes aan moeten voldoen. 

Wat ontbreekt is een helder stappenplan waarin wordt afgewogen of en hoe een fietspad moet 

worden afgesloten. In opdracht van Fietsberaad en Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

heeft Mobycon een stappenplan ontwikkeld voor het plaatsen en saneren van paaltjes op 

fietspaden. 

 

 

Stappenplan Sanering paaltjes op fietspaden 

 

De bestaande richtlijnen zijn in het stappenplan verwerkt, inconsequenties zijn eruit gehaald 

en waar nodig zijn enkele aanvullingen gedaan. Het stappenplan is toegepast in pilotgemeente 

Goes en op basis daarvan verder verbeterd. 

 

Het stappenplan bestaat uit een aantal stappen waarin de volgende zaken worden doorlopen: 

• Wat is de aard van het probleem waarvoor afsluiting van het fietspad noodzakelijk is? 

• Wat is de omvang van het probleem in relatie tot de hinder die afsluiting met zich mee 

brengt? 

• Zijn er alternatieve maatregelen in plaats van een paaltje mogelijk? 

• Wat is de beste locatie voor een paaltje? 

• Is een optimale vormgeving van het paaltje mogelijk? 

 

Het stappenplan geeft tevens aan bij welke breedte van het fietspad welke positionering van 

één of meerdere paaltje kan worden gekozen. 

 

Het stappenplan is bruikbaar voor de afweging of in nieuwe situaties over moet worden 

gegaan tot het plaatsen van paaltjes. Maar belangrijker is dat het stappenplan kan worden 

gebruikt voor het saneren van de grote hoeveelheid paaltjes die in het verleden in Nederland 

zijn geplaatst. Het stappenplan ‘Sanering paaltjes op fietspaden’ is te raadplegen op de 

internetsite van Fietsberaad. 

 


