
Bezwaarlijke paaltjes in de Rijswijkse fietspaden.

Inleiding

Wegbeheerders plaatsen paaltjes om te verhinderen dat auto's inrijden of parkeren. Omdat paaltjes 
goedkoop zijn, doen wegbeheerders dat vaak.
De Fietsersbond voert actie tegen onbeschermde paaltjes in het fietspad. Gebleken is dat 60% van 
de fietsers die na een aanrijding naar het ziekenhuis gaan, niet in botsing zijn gekomen met een 
medeweggebruiker maar met een obstakel. 
Daarom wil de Fietsersbond deze obstakels zo veel mogelijk weg hebben. De paaltjes mogen er in 
principe niet zijn en als ze er wel zijn moet  duidelijk zijn  waarom ze beslist nodig zijn. De 
overgebleven noodzakelijke paaltjes moeten voorzien zijn van beveiliging. Het handboek, 
'Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom' (ASVV) schrijft: Paaltjes 
moeten voorzien zijn van retroreflecterend materiaal met afwisselend rood-witte banden. De ruimte 
tussen de paaltjes moet 1 meter 50 zodat twee fietsers er met zijn tweeën tussen door kunnen 
fietsen. Paaltjes moeten worden ingeleid door 'markering met reliëf' op het wegdek.

Inventarisatie van vier situaties

De afdeling Rijswijk van de Fietsersbond heeft een inventarisatie gemaakt van de paaltjes en andere 
obstakels in fietspaden. Zie bijlage. In het overzicht geven we per geval aan welke van de 
bovenstaande situaties zich voordoet, echter meestal zonder oordeel. In totaal 46 plaatsen.

Situatie 1

Paaltjes in het wegdek die de toegang van auto's verhinderen. 
De wenselijkheid van paaltjes die de toegang van auto's verhinderen moet worden aangetoond. Men 
zou ze op proef weg kunnen halen en kijken wat er gebeurt. Als ze er dan toch moeten staan, 
moeten ze voorzien zijn van rood-witte reflecterende banden, moeten ze zijn ingeleid door 
'markering met relief' en moeten ze goed verlicht zijn. 
Deze situatie doet zich 23 keer voor.

Situatie 2
Paaltjes op een stoepeiland die de toegang van auto's verhinderen.
Een paaltje op een stoepeilandje lijkt een betere oplossing dan een paaltje in het wegdek, maar het 
eilandje is toch een obstakel, waarvan de wenselijkheid moet worden aangetoond. 
Deze situatie doet zich 9 keer voor.

Situatie 3

Obstakels die de toegang van auto's niet verhinderen. 
Dit kunnen zijn paaltjes, verkeersborden of stoepeilanden (met of zonder paaltje) die een 
doorrijbreedte van meer dan 1,50 meter (5 stoeptegels) over laten. Stoepeilanden zonder paaltje zijn 
meestal te laag en te smal om auto's de doorrit te verhinderen. Deze obstakels hebben vermoedelijk 
een signalerende functie: hier horen geen auto's. De paaltjes zijn dikwijls onopvallend groen. Bij 
brede fietspaden komt het dikwijls voor dat er één paaltje staat en dat er een bevestigingspunt is 
voor een tweede paaltje.
We vinden dat obstakels die de toegang van auto's niet verhinderen weg moeten en zo nodig 
vervangen moeten worden door andere signalering: rood wegdek, geschilderde fiets op wegdek e.d. 
Deze situatie doet zich 12 keer voor.
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Situatie 4
Verkeersbord in fietspad 
Soms staan verkeersborden die een fietspad aanduiden niet naast het fietspad maar er op, 
waarschijnlijk om te accentueren dat auto's niet mogen inrijden. Verkeersborden zijn hoger dan 
paaltjes en daardoor beter zichtbaar, maar de aandacht van fietsers wordt er toch door afgeleid. 
Verkeersborden horen niet op het fietspad maar ernaast. Ruim ernaast zelfs, zodat je ze niet 
hoeft te vermijden bij het ronden van de bocht. Zo nodig kan het bord worden aangevuld met andere 
signalering.
Deze situatie doet zich 2 keer voor.
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Bijlage
In een bijlage staat een opsomming van alle plaatsen waar we obstakels in het fietspad hebben 
aangetroffen.
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