
Snelfietsroute Cuijck-Nijmegen –  

inspreken gemeenteraad gemeente Heumen dd 10 maart 2015 

 

Al vanaf 2006 is de Fietsersbond Nijmegen actief in samenwerking  

met omliggende gemeenten, de Stadsregio en de Provincie om  

het fietsen ook interessant te maken voor het woon- werk verkeer over een langere 

afstand. Gebleken is dat er meer dan voldoende belangstelling is om de fiets te 

nemen, als er een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur ligt in de vorm van  

snelfietsroute’s. De eerste vraag die je moet stellen is: Wat is een snelfietsroute?  

Het is  

NIET een racefietsroute,  

NIET een bromfietsroute en ook  

NIET een elektrische fietsroute.  

Het is WEL een fietsroute die twee locaties veilig en aantrekkelijk  verbindt via een 

zo recht mogelijke lijn, zodat je als fietser gewoon door kunt rijden, eigenlijk een 

doorrijdfietsroute.  

Wat betekent dat concreet?  

- Veilig houdt in dat er over de lengte van het hele traject zo weinig mogelijk 

interactie is met het autoverkeer en dat op kruisingen de fietser voorrang heeft, 

waarbij de uitvoering ook nog zodanig is dat de auto geen hoge snelheid heeft. 

Veilig houdt ook in dat de breedte van het fietspad zodanig is dat fietsers elkaar 

veilig kunnen inhalen dan wel passeren bij een twee-richtingen fietspad. 

- Aantrekkelijk betekent een glad wegdek en niet langs drukke autowegen.  

- Een rechte lijn is de kortste en dus de meest directe weg tussen twee locaties. Dus 

een traject zonder omwegen, waarbij bestaande (fiets)structuren in wijk, park, 

bos en polder gebruikt kunnen worden.  

 

Een voorbeeld van een bestaande structuur is een onverhard pad, wat al vaak 

gebruikt wordt door fietsers, want het is namelijk al deel van een directe weg. Door 

 



het bestaande pad te voorzien van een goed wegdek, in de vorm van asfalt, is de 

snelfietsroute simpel als geheel aantrekkelijker en veiliger te maken, met als 

voorbeeld de Zwarteweg in het RijnWaalpad.   

Het aanpassen van zo’n bestaand pad kan aanleiding tot discussie zijn, omdat 

het vaak deel is van een bos, park of landschap, waarbij opvalt dat:  

-      Snelfietsroutes worden kenmerken toegeschreven en gevaren toegedicht die 

niet correct zijn.  

-      Er worden grote aantastingen van het unieke gebied voorgespiegeld  als zo’n 

bestaand pad ineens deel is van een snelfietsroute. Het huidige gebruik door auto’s 

en fietsers wordt dan maar even verwaarloosd.   

-      Er komen veel conflicten tussen wandelaars en fietsers, maar men dient zich te 

realiseren dat het piekgebruik door fietsers in de ochtendspits en namiddagdrukte. 

Andere gebruikers, zoals wandelaars met ( loslopende) honden, gebruiken het 

midden op de dag.  

 

Naar onze mening is een fietspad mooi in te passen in bestaand landschap, door 

keuze van wegdek ( kleur, belijning, ondergrond ) en verlichting ( indirect, aan/uit 

tijden ). 

 

Even concreet deze redeneringen toegepast op het traject Maasbrug - Bosweg 

 

De Middelweg is een woonstraat en zeer geschikt voor fietsverkeer.  Het is nog het 

best te vergelijken met de Dennenstraat in Nijmegen.  Deze “ oude”  30 km/uur weg 

is opnieuw ingericht als fietsstraat en heeft een mooie face lift heeft gekregen, maar 

de maximum snelheid voor alle verkeer is nog steeds 30 km/uur. Dit wordt 

afgedwongen door plateaus met juiste helling en lengte.  Het is ineens een mooie 

straat geworden. 

 



De Kuilseweg is een onverharde weg die een korte directe verbinding vormt tussen 

Middelweg en het bestaande fietspad ( Bosweg ) achter Malden langs naar 

Nijmegen. Een fietspad is heel mooi in te passen in het bestaande landschap. 

 

Wat levert het op? 

 

1 De route zal forenzen uit Molenhoek, Mook, Cuijck en verder stimuleren om 

de fiets te nemen. Dit als alternatief  voor de auto over de rijksweg door Malden. 

2 In het woon-werk en woon-school verkeer vormt het een veilige fietsroute, dit 

in tegenstelling tot drukke Rijksweg met zijn rotondes en kruisende wegen. ( zie 

ook bijlage )  

3 Een veilige fietsroute naar drie grote middelbare scholen ( NSG, Montesori 

College en Canisius College ) in Nijmegen Oost.  

4 In het recreatieve verkeer ontstaat er een attractieve route van Malden naar de 

andere Maasoever, waarbij de Rijksweg ook nog eens ongelijkvloers gekruist 

wordt. 

 

Wat is mijn conclusie in een enkele slotzin 

De gemeente Heumen heeft met dit plan voor een snelfietsroute een niet te 

missen kans om: 

De verkeersveiligheid binnen zijn grenzen te verbeteren  

en  

de auto-overlast op de rijksweg door Malden te verminderen  

en  

de aantrekkelijkheid voor de creatieve fietser te verhogen. 

  

Kees Spoorenberg      Nijmegen, 10 maart 2015 
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Zie ook : Opinie Gelderlander dd 28 februari 2015 

  

Afdruk van de website 

http://ongelukken.staanhier.nl/  met de 

geregistreerde ongevallen.   

Alleen geregistreerde ongevallen waar 

fiets bij betrokken was.  

 

Registratie vindt plaats door ziekenhuis, 

ambulance en politie. 

 

Tijdsperiode 2007 t/m 2013 

 

Het werkelijk aantal ongevallen is vele 

malen groter. Tevens is de laatste jaren 

de registratie  duidelijk in kwaliteit 

achteruit gegaan. 

 


