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Vestesingel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inleiding 
 
Aan de westzijde van Assen wordt de nieuwe wijk Kloosterveen gebouwd. In 1997 zijn de 
eerste woningen opgeleverd. Sinsdien is Kloosterveen flink gegroeid. In de huidige situatie 
(januari 2006) bedraagt het inwonertal reeds 6.000. Het eindbeeld is een wijk van 15.000 
inwoners met een diversiteit aan woonbuurten en een fraai centrum met een compleet 
voorzieningenpakket. Dat eindbeeld kan rond het jaar 2015 gerealiseerd zijn. 
 
Bij het ontwerp van Kloosterveen is een naar de flanken gerichte ontsluiting voor het 
autoverkeer nagestreefd, met als gevolg een min of meer “verkeersluw” middengebied. Voor 
fietsverkeer worden korte directe routes aangelegd. 
 
In het Bestemmingsplan Kloosterveen I is een beschrijving gegeven van de ruimtelijke 
ontwikkelingen, waaronder de verkeersstructuur en het fietsnetwerk. Daarin is een fietsnetwerk 
getekend van primaire, secundaire en recreatieve fietsroutes. Bij de uitwerkingsplannen zijn de 
fietsvoorzieningen per buurt op detailniveau uitgewerkt. Ondanks deze aanpak is geleidelijk de 
behoefte ontstaan aan een eigen Fietsplan voor Kloosterveen. 
 
Dit concept-Fietsplan vormt de aanzet voor bespreking met de bewoners van Kloosterveen en 
externe organisaties. Het Fietsplan Kloosterveen heeft een beleidsverantwoording en een 
actieprogramma. De beleidsverantwoording geeft richting aan de nog te realiseren 
fietsvoorzieningen in Kloosterveen. Het actieprogramma is een overzicht van de planning van 
de fietsprojecten. 
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fietsnetwerk Kloosterveen 
(uit bestemmingsplan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Beleidskader 
 
Het onderhavige Fietsplan vormt voor Kloosterveen een nadere uitwerking van het 
bestemmingsplan, de Strategienota Verkeer en Vervoer en de Nota Fietsverkeer. 
 
Bestemmingsplan Kloosterveen 
In het bestemmingsplan Kloosterveen is verwoord dat er een goed fietsnetwerk ontwikkeld zal 
worden om het gebruik van de auto te beperken. Kloosterveen is qua afstand voor fietsers 
goed bereikbaar; het centrum van de wijk ligt op een werkelijke fietsafstand van nog geen 
3.500 meter van het hart van de binnenstad. 
 
Het fietsnetwerk is opgebouwd uit primaire, secundaire en recreatieve fietsroutes. In 
nevenstaande afbeelding is het fietsnetwerk getoond uit het bestemmingsplan. 
 
De primaire fietsroute (rode lijn) loopt langs de Hoofdvaartsweg nz. De secundaire fietsroutes 
zijn in het blauw aangegeven; deze verzamelen en verdelen het fietsverkeer in het 
woongebied. In het verblijfsgebied mengt de fietser zich met het overige verkeer. De 
recreatieve fietsroutes (groen) zijn gericht op het recreatiegebied Baggelhuizen en het Bos- en 
Golfterrein. 
 
In het bestemmingsplan zijn voorts enkele specifieke voorzieningen benoemd, zoals de 
fietsbrug over de Drentse Hoofdvaart bij het Hoogspanningstracé en de toegangen van naar 
het centrum van de wijk, naar Kloosterveste. 
 
Strategienota Verkeer en Vervoer 
In de strategienota verkeer en vervoer van Assen wordt aan de fiets een belangrijke functie 
toegekend. De hoofdlijn van het fietsbeleid blijft het realiseren van een veilig hoofdfietsroute-
netwerk van goede kwaliteit. Uitgangspunt voor het fietsbeleid in Assen is het verbeteren van 
de aantrekkelijkheid van het gebruik van de fiets. Enerzijds gaat het daarbij om het vergroten 
van de veiligheid en het comfort voor hen, die ook nu al gebruik (moeten) maken van de fiets. 
Anderzijds is het beleid er op gericht om het gebruik van de fiets te stimuleren als alternatief 
voor de auto. 
 
Nadruk wordt ook gelegd op de kwaliteit van fietsenstallingen. Het is van essentieel belang dat 
fietsers op een adequate en veilige manier hun voertuig kunnen stallen. De kwaliteit van de 
voorzieningen moeten voldoen aan de eisen van deze tijd. Bij centrumvoorzieningen, scholen 
en bushaltes moeten voldoende fietsenrekken zijn, met aandacht voor andere maatvoering 
van fietsen. Ook de bewaakte stallingen moeten aantrekkelijker worden gemaakt. 
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Aletta Jacobsweg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Fietsverkeer 
De Nota Fietsverkeer is in oktober 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. In de Nota 
Fietsverkeer is het fietsbeleid voor de komende 10 jaar verwoord en is een uitvoerings-
programma opgenomen voor de resterende bestuursperiode (2005 en 2006). De Nota 
Fietsverkeer geldt voor de gehele gemeente Assen. Het Fietsplan Kloosterveen gaat 
uitvoeriger in op de problemen en wensen in Kloosterveen. 
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fietsongevallen Kloosterveen, 1999 t/m 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Knelpunten 
 
Sinds de bouw van de wijk Kloosterveen neemt het inzicht in de fietsknelpunten toe. Ondanks 
dat het fietsbeleid een belangrijk uitgangspunt is in het verkeerskundig en stedenbouwkundig 
ontwerp van de wijk, ontstaan er toch geleidelijk enkele knelpunten. Enerzijds wordt dat 
veroorzaakt doordat de wijk in opbouw is en nog niet alle verkeersvoorzieningen in optimale 
vorm gebruikt kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is dat het bouwverkeer als bedreiging 
wordt gezien voor het fietsverkeer. Anderzijds ontstaan er knelpunten die niet voorzien zijn. In 
dit hoofdstuk wordt beknopt ingegaan op de volgende knelpunten: 
 
 verkeersongevallen met fietsers in Kloosterveen; 
 klachten. 

 
verkeersongevallen met fietsers 
Door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
worden de verkeersongevallen geregistreerd, die met een proces verbaal zijn vastgelegd. De 
ongevallen in Kloosterveen zijn met deze databank nader te analyseren. 
 
In de periode 1999 t/m 2003 zijn er in Kloosterveen (ten noorden van de Balkenweg en ten 
westen van de A28) 6 ongevallen met fietsers geregistreerd. 5 daarvan zijn met letsel en 1 
ongeval met uitsluitend materiële schade. De meeste ongevallen hebben betrekking op 
flankongevallen (5). Dat zijn voorrangsongevallen of ongevallen met afslaand verkeer. Op de 
nevenstaande afbeelding zijn de fietsongevallen weergegeven. Ze hebben plaatsgevonden op 
de Hoofdvaartsweg noordzijde en zuidzijde en bij de Kloosterbrug. Omdat op de bovenstaande 
ongevallenlocaties inmiddels maatregelen getroffen zijn (knip in de Hoofdvaartsweg nz bij de 
haven, invoering 30 km/uur en VRI Kloosterbrug), zijn aanvullende akties niet meer nodig. 
 
klachten 
Uit gesprekken met bewoners, brieven of meldingen is inzicht verkregen in de klachten die er 
zijn met betrekking tot het fietsverkeer in Kloosterveen. De klachten/meldingen zijn (beknopte 
weergave, in geografische volgorde): 
 
• Norgerbrug, oponthoud, oversteekbaarheid; 
• Hoofdvaartsweg nz, onderbroken fietsroute bij de haven, oversteekbaarheid Prof. 

Prakkeweg, vrachtverkeer bij Faber Pallets; 
• Hoofdvaartsweg zz, oversteekbaarheid bij Balkendwarsweg; 
• Kloosterbrug complexe verkeerssituatie, druk, wachten voor open brug, geen spertijden, 

fietspad aan westzijde ontbreekt; 
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bocht Asserwijk, onvoldoende zicht op fietsers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sterrenbeeldenbuurt, oversteekbaarheid/onveiligheid bij Balkenweg, fietsbrug over 
Drentse Hoofdvaart ontbreekt; 

• Planetenbuurt, fietsenstalling bij carpoolplaats is onveilig, vandalisme; 
• Balkenweg, weinig groen voor fietsers, ontbrekend fietspad naar de Zoom; 
• Europaweg-West/Balkenweg, oversteekbaarheid, weinig groen, korte ontruimingstijden; 
• Asserwijkbrug, conflicten autoverkeer versus fietsverkeer; 
• Asserwijk, sluipverkeer, conflicten met autoverkeer, smalle rijbaan, aansluiting fietspad in 

onoverzichtelijke bocht; 
• Kloosterhage, ontbrekende fietsroute naar de scholen, oversteekbaarheid Aletta 

Jacobsweg bij Hulsthage; 
• Aletta Jacobsweg, onduidelijke voorrang bij de zijwegen, drukke fietsroute, fietspad wordt 

’s winters laat gestrooid; 
• Aletta Jacobsweg bij de scholen, bouwverkeer, geen voorrang voor fietsers, drukke 

fietspaden; 
• Kloosterhaven, fietspad langs Kloosterweg eindigt bij Vestesingel, geen fietspad langs 

Vestesingel; 
• Kloosterlanen, fietspad vanuit Hertenlaan is onduidelijk bij Vestesingel, ontbrekende 

fietsroute naar Maria Montessoriweg – Asserwijk; 
• daarnaast zijn er enkele algemene klachten: fietsers op rotondes hebben geen voorrang, 

fietsers van rechts krijgen nauwelijks voorrang, autoverkeer rijdt hard in de woonbuurten, 
veel bouwverkeer. 

 
Verkeersouders en de medezeggenschapsraden van Het Krijt en Het Sterrenschip hebben op 
basis van een enquête diverse knelpunten op de schoolroutes gesignaleerd. Deze knelpunten 
zijn ook opgenomen in bovenstaande opsomming. Bovenstaande klachten/meldingen zijn zo 
weergegeven, zoals ze zijn ingediend. Sommige knelpunten zijn inmiddels opgelost. 
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gemiddeld aantal verplaatsingen per dag (CBS) 
vervoer-
wijze 

per 100 
inwoners 

voor huidige 
6.000 
inwoners 

voor 15.000 
inwoners in 
2015* 

brom/ 
snorfiets 

3 180 450 

fiets 86 5.200 12.900 
*) volgens huidige verplaatsingsgedrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) volgens huidige verplaatsingsgedrag 
**) exclusief basisonderwijs 

4. Fietsgebruik 
 
Op basis van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) is een raming te geven van het aantal fietsverplaatsingen per inwoner. In nevenstaande 
tabel is het aantal verplaatsingen weergegeven per inwoner van Kloosterveen, in de huidige 
situatie en bij 15.000 inwoners. NB Het Onderzoek Verplaatsingsgedrag heeft betrekking op de 
verplaatsingen van inwoners van 12 jaar en ouder. Daardoor zijn met name de woon-school 
verplaatsingen van basisschoolkinderen niet vertegenwoordigd. Het aantal basisschool-
kinderen bedraagt circa 10 tot 12% van de totale bevolking, in de huidige situatie dus circa 700 
leerlingen. Tweederde daarvan (450 kinderen) gaat op de fiets naar school. Per dag worden 
door hen nog circa 1.800 fietsverplaatsingen gemaakt. 
 
In de huidige situatie zullen door de inwoners van Kloosterveen per dag circa 5.200 fiets-
verplaatsingen worden gemaakt, en circa 180 per bromfiets of snorfiets. Daarbij moet nog 
worden opgeteld het aantal fietsverplaatsingen van bezoekers van Kloosterveen. En het 
doorgaande fietsverkeer, zoals van Smilde en Norg naar Assen. Dat wordt globaal geschat op 
10% extra. Tesamen met de fietsverplaatsingen van de basisschoolkinderen, dus totaal circa 
7.000 fietsverplaatsingen. 
 
Als Kloosterveen volgroeid is (fase 1 en 2: met 15.000 inwoners) zijn dat per dag circa 17.500 
fietsverplaatsingen en nog eens 600 per brom/snorfiets. 
 
Uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag is ook bekend met welke motieven de fietsver-
plaatsingen worden gemaakt (zie nevenstaande tabel). Ook deze aantallen dienen met 10% 
verhoogd te worden vanwege de bezoekers. Bovenstaande aantallen zijn gemiddelden en 
kunnen per lokatie variëren. 
 
woon-werk 
De woon-werk fietsverplaatsingen vanaf Kloosterveen zullen vooral gericht zijn op het centrum 
van Assen, de bedrijventerreinen Lauwers/Huize Nassau, Schepersmaat, Stadsbedrijvenpark 
en Peelerpark/Messchenveld. De hoofdroutes van Kloosterveen naar deze werkbestemmingen 
zijn: via de Maria Montessoriweg/Asserwijk/Vaart nz, Hertenlaan/Hoofdvaartsweg nz, 
Hoofdvaartsweg zz en Balkenweg. Deze fietsroutes moeten vlot en comfortabel te berijden 
zijn, zodat men uitgenodigd wordt om de fiets te gebruiken in plaats van de auto. 
 

motieven fietsverplaatsingen (CBS) 
vervoerwijze per 100 

inwoners 
voor 
huidige 
6.000 
inwoners  

voor 
15.000 
inwoners 
in 2015* 

woon werk 13 780 1.950 
zakelijk/ 
diensten 

4 240 600 

winkelen/ 
boodschappen 

21 1.260 3.150 

onderwijs ** 14 840 2.100 
visite/sociaal 10 600 1.500 
recreatief en 
overig 

24 1.440 3.600 

totaal 86 5.200 12.900 
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Kruidenpad, schakel tussen Kloosterveste en de scholen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fietspad Zoom – recreatiegebied Baggelhuizen 

zakelijk/diensten 
De fietsverplaatsingen die ambtshalve tijdens het werk gemaakt worden, vinden deels binnen 
Kloosterveen plaats en deels gericht op diverse bestemmingen in Assen. Dit 
verplaatsingspatroon zal enigszins diffuus zijn. 
 
winkelen/boodschappen 
Voor de boodschappen kunnen Kloosterveners al naar de tijdelijke winkel. Om te winkelen zijn 
Kloosterveners nog een paar jaar aangewezen op met name de binnenstad van Assen. Zodra 
de winkels in Kloosterveste opengesteld worden, zal het winkelen in de eigen wijk aan 
belangstelling toenemen. Vanuit de wijken zullen goede fietsroutes naar Kloosterveste 
aangelegd worden, om het fietsgebruik te bevorderen en het autogebruik te beperken. De 
stallingsmogelijkheden in Kloosterveste worden daarop afgestemd. 
 
onderwijs 
De basisscholen zijn gevestigd aan de Aletta Jacobsweg. In de huidige situatie gaan 800 
leerlingen in de wijk naar school, grotendeels afkomstig uit de wijk. Zij gaan deels te voet of op 
de fiets naar school, of worden gebracht in de auto. Op de huidige lokatie met vier scholen kan 
het aantal leerlingen nog groeien tot circa 1.500 leerlingen. Ook in Kloosterveste worden 
lokalen gebouwd (30 lokalen). Rond 2015 wordt verwacht dat het leerlingental in Kloosterveen 
op z’n hoogst is (3.000 leerlingen). Om al deze fietsers vlot en veilig naar school te kunnen 
laten rijden, worden er vrijliggende fietspaden aangelegd naar beide lokaties (Aletta 
Jacobsweg en Kloosterveste). Ook de stalling wordt op deze aantallen afgestemd. 
 
De scholieren naar het voortgezet onderwijs zijn met de fiets georiënteerd op Assen. Ook 
vanuit Smilde en Norg komen schoolgaande fietsers naar Assen. In de huidige situatie maken 
ze veel gebruik van de Norgervaart en Hoofdvaartsweg (noord- en zuidzijde). 
 
visite/sociaal 
De fietsverplaatsingen voor visite of met een sociaal motief zullen zeer diffuus zijn. Een groot 
deel vindt plaats in de eigen wijk. 
 
recreatief/overig 
Fietsen als vrijetijdsbesteding of als sportactiviteit is de laatste jaren toegenomen. 
Kloosterveen biedt tegen de westelijke stadsrand goede mogelijkheden voor recreatief 
fietsverkeer. 
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schets fietsnetwerk Kloosterveen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Fietsnetwerk 
 
In het Bestemmingsplan Kloosterveen I is als uitgangspunt opgenomen dat vooral een goed 
fietsnetwerk zal worden gerealiseerd, om het fietsgebruik te stimuleren. 
 
Een goed netwerk voor fietsverkeer voldoet aan de volgende kenmerken: 
 samenhang: fietsroutes sluiten op elkaar aan, er zijn geen ontbrekende schakels; 
 directheid: het netwerk biedt voor de fietser zo kort mogelijke routes; 
 aantrekkelijkheid: het netwerk is zodanig vormgegeven en in de omgeving ingepast, dat 

het fietsen aantrekkelijk is; 
 veiligheid: het netwerk is zowel verkeersveilig als sociaal veilig; 
 comfort: het netwerk maakt een vlotte en comfortabele doorstroming van het fietsverkeer 

mogelijk. 
 
De fijnmazigheid van het fietsnetwerk is afhankelijk van het gebruik. Uit een analyse van de 
maaswijdte van fietspaden in Assen blijkt dat in oudere wijken zoals Noorderpark en Assen-
Oost weinig fietspaden zijn aangelegd (maaswijdte 800 tot 1.000 meter). In onze op een na 
nieuwste wijk Marsdijk bedraagt de maaswijdte circa 400 - 500 meter. In de wijken uit de 70-er 
en 80-er jaren (Baggelhuizen en Peelo) is de maaswijdte nog lager (circa 300 meter). De 
gedachte daarachter was dat het autogebruik beperkt moest worden en het fietsgebruik 
gestimuleerd. 
 
Voor Kloosterveen streven we naar een maaswijdte die is afgeleid van de grootte van de 
woonbuurten. In de stedenbouwkundige opzet is uitgegaan van woonbuurten van circa 350 
woningen, met een eigen identiteit en sociale cohesie. Deze buurten zijn grofweg 250 meter bij 
350 meter. Deze maat bepaald tevens de maaswijdte van de fietsroutes. Daarmee worden de 
woonbuurten in Kloosterveen aan de randen goed ontsloten voor het fietsverkeer. 
 
Het fietsnetwerk wordt opgebouwd uit vrijliggende fietspaden, fietsstroken en uit fietsroutes via 
het wegennet. In de verblijfsgebieden cq de 30 km/uur gebieden worden fietsers gemengd met 
het autoverkeer afgewikkeld. Vrijliggende fietspaden zijn daar alleen nodig bij clustering van 
fietsverkeer (zoals nabij de scholen of het winkelcentrum) of als recreatieve route. Op de 
verkeersaders (50 km/uur of hoger) worden fietsers gescheiden van het autoverkeer. Dat kan 
gerealiseerd worden via vrijliggende fietspaden of via alternatieve routes. 
 
In het fietsnetwerk is onderscheid gemaakt in primaire, secundaire en recreatieve fietsroutes. 
Het fietsnetwerk is als bijlage 1 bijgevoegd. 
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primair fietspad langs Hildegard van Bingenweg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primaire fietsroutes 
Primaire fietsroutes zijn bedoeld om de hoofdstromen in het fietsverkeer te kunnen afwikkelen, 
voor lange afstand en grote omvang. In Kloosterveen gaat het om de volgende routes: 
 fietsroute Hildegard van Bingenweg – Maria Montessoriweg - Asserwijk – Vaart nz; 
 fietsroute basisscholen - Kloosterveste - Hoofdvaartsweg nz – Vaart nz; 
 fietsroute vanaf Bovensmilde – Hoofdvaartsweg zz – Vaart nz. 

 
De inrichtingseisen voor primaire fietsroutes zijn: 
 directe route, nauwelijks omrijden; 
 vrijliggend fietspad met voorzieningen, voorrang of voorkeursbehandeling; 
 rood asfalt of beton; 
 in één of twee richtingen te berijden (respectievelijk 2,5 m of 3,0 - 3,5 m breed), 

fietsstroken 2,0 m breed; 
 markering op tweerichtingsfietspaden en bij fietsstroken 
 openbare verlichting; 
 bewegwijzering; 
 beschutting tegen de zuidwesten wind door beplanting of bomen; 
 sociaal veilig, comfortabel en een fraaie omgeving. 

 
De primaire fietsroutes zorgen voor een vrijliggende fietsontsluiting voor woongebieden van 
maximaal 750 x 750 m. 
 
Als er nog een derde schil om Kloosterveen ontwikkeld wordt, dan dienen ook daarvandaan 
fietspaden naar Kloosterveste en het centrum van Assen gerealiseerd te worden. 
 
secundaire fietsroutes 
De secundaire fietsroutes zijn bedoeld om woonbuurten en bestemmingen te ontsluiten voor 
het fietsverkeer, in aanvulling en/of aansluitend op het primaire fietsroutes. Het secundaire 
netwerk is daardoor fijnmaziger, met een maaswijdte van circa 250 tot 350 meter. Omdat de 
woonbuurten ook ongeveer deze omvang hebben, wordt daardoor elke woonbuurt goed 
ontsloten voor het fietsverkeer. De secundaire fietsroutes mogen gemengd zijn met het 
autoverkeer op de rijbaan. Aan- of vrijliggende fietspaden zijn nodig zodra de weg een 
verzamel- of verdeelfunctie heeft of bij grotere aantallen fietsers, zoals bij basisscholen, 
winkelcentra of sportvoorzieningen. 
 
De secundaire fietsroutes zijn met blauwe lijnen in het fietsnetwerk aangegeven. De 
inrichtingseisen zijn:
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Amandelpad, secundaire route 
 
 
 
 
 
 
 

 
recreatief fietspad ten westen van de 
Sterrenbeeldenbuurt 

 directe ontsluiting van het gebied; 
 bij verkeersaders een vrijliggend fietspad, in verblijfsgebieden fietsers op de rijbaan; 
 de voorrang wordt bepaald door de functie van de weg; 
 bij voorkeur rood asfalt of beton, eventueel rode slijtlaag. Dubbelklinkers zijn alleen 

toegestaan op korte doorsteken; 
 fietspad eenrichting: 2,0-2,5 m breed, fietspad twee richtingen: 2,5-3,0 m breed, fietsstrook 

eenrichting: 1,5 m breed; 
 markering op tweerichtings fietspaden en bij fietsstroken; 
 openbare verlichting wenselijk; 
 sociaal veilig, comfortabel. 

 
recreatieve fietsroutes 
De recreatieve fietsroutes zijn bedoeld voor fietsen in de vrije tijd en voor sportactiviteiten. 
Recreatieve fietspaden worden bovendien ook regelmatig door voetgangers of hardlopers 
gebruikt. De recreatieve bestemmingen rondom Kloosterveen zijn het platteland aan de noord- 
en westzijde (met het Fochteloërveen, het Tonckensbos en het Bos en Golfterrein), het 
sportpark De Hoogspanning en aan de zuidzijde het recreatiegebied Baggelhuizen inclusief 
het Pelinckbos. 
 
De recreatieve fietsroutes in en rondom Kloosterveen dienen aan te sluiten op het regionale 
fietsnetwerk. 
 
Overigens kunnen ook de utilitaire fietsroutes gebruikt worden als schakel in het recreatieve 
fietsnetwerk. 
 
Voor de routes naar het platteland aan de noordzijde kan de Asserwijk gebruikt worden. 
Wenselijk is het om nog een pad aan te leggen richting de Koelenweg en via de Pitteloseweg. 
Naar het westen kunnen de Domeinweg en de Hoofdvaartsweg noord- en zuidzijde gebruikt 
worden. Het recreatiegebied Baggelhuizen kan bereikt worden via een aan te leggen fietspad 
langs de Prof. Prakkeweg. Ook het fietspadvanaf de Zoom en het fietspad ten westen van de 
Sterrenbeeldenbuurt komen uit in het recreatiegebied. Daarmee wordt goed aangesloten op 
het regionale fietsnetwerk. 
 
Als uitwerking van het ontwerp-principe “wijk in het groen” wordt ernaar gestreefd om de 
recreatieve fietsroutes al in de wijk te starten. Het fietsnetwerk in de wijk sluit dan aan op de 
recreatieve fietsroutes buiten Kloosterveen. Fietsers (geen bromfietsers) mogen daarom 
gebruik maken van enkele public footpathes. Deze groene structuur wordt ontwikkeld ten 
westen van Kloosterkade/Kloosterhage/Kloostergaarde en ten noorden van Kloosterstede/-
Kloosterhout.  
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public footpath bij Planetenbuurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook sluiten deze public footpathes goed aan op de vier basisscholen in Kloosterveen. 
Bewoners van deze buurten zullen bij voorkeur de public footpathes gebruiken om naar school 
te gaan. 
 
Met een fietsbrug over de Drentse Hoofdvaart sluit deze westelijke recreatieve route bovendien 
aan op het fietspad langs de Sterrenbeeldenbuurt. Een dergelijke recreatieve ontwikkeling sluit 
goed aan op de visie op de westelijke stadsrand van Assen. Voorwaarde is dat de Provincie 
Drenthe instemt met een extra brug over de Drentse Hoofdvaart. 
 
In de lijn van de goede ervaringen met de fietspaden aan de rand van Pittelo, Peelo en 
Marsdijk wordt ook gestreefd naar een recreatief fietspad aan de buitenzijde van Kloosterveen. 
Dat fietspad zou dan vanaf de Asserwijk via de Pitteloseweg naar het zuiden aansluiten op de 
Hoofdvaartsweg nz. Met uitzicht op het platteland ten westen en noorden vormt een dergelijk 
fietspad ook een mooie route voor hardlopers. Bij een eventuele uitbreiding van Kloosterveen 
met een derde fase kan dit recreatieve fietspad dan eveneens gebruikt worden als secundaire 
route. Vanwege de maaswijdte is op dat tracé dan ook een utilitair fietspad nodig. 
 
Gelet op bovenstaande zijn de volgende recreatieve fietsroutes geprojecteerd: 
 
buiten Kloosterveen: 
 naar het noorden: Asserwijk en aan te leggen fietspad naar Koelenweg; 
 naar het westen: Domeinweg, Hoofdvaartsweg noord- en zuidzijde; 
 naar het zuiden: fietspad langs Sterrenbeeldenbuurt en Zoom en aan te leggen fietspad 

langs Prof. Prakkeweg; 
 rondom Kloosterveen: Pitteloseweg en een aan te leggen fietspad tussen de Pitteloseweg 

en de Hoofdvaartsweg nz. 
 
binnen Kloosterveen: 
 de public footpathes ten westen van Kloosterkade/Kloosterhagen/Kloostergaarde en ten 

noorden van Kloosterbos/Kloosterhouts). 
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Pitteloseweg, half verhard pad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De inrichtingseisen van recreatieve fietsroutes zijn: 
 vrijliggend fietspad, eventueel de route via de rijbaan; 
 voorrang wordt bepaald door de functie van de weg; 
 bij voorkeur asfalt of beton (vooral buiten de bebouwde kom), binnen de bebouwde kom 

rode slijtlaag, dubbelklinkers of tegels toegestaan, recreatieve paden met sterke lokale 
functie mogen ook in halfverharding (geen lange afstandsroutes); 

 bij voorkeur 2,0-2,5 meter breed; 
 bankje-tafel-prullenbak plaatsen op interessante locaties (mooi uitzicht, verzamelpunten, 

cultuurhistorisch of landschappelijke educatieve plekken); 
 hoge beplanting minimaal 4 meter vanaf fietspad (sociale veiligheid); 
 verlichting niet nodig. 

 
Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijken heeft completering van dit fietsnetwerk hoge prioriteit. 
Mocht ten noorden of ten westen van Kloosterveen nog extra woningbouw plaatsvinden 
(Kloosterveen, fase 3), dan dient de fietsstructuur daarop aangepast te worden, mogelijk ook 
op de bestaande wegen.
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Norgerbrug, te smal voor auto’s én fietsers samen 
 
 
 
 
 
 
 

 
impressie fietsbrug Drentse Hoofdvaart 

6. Fietsoversteekplaatsen en kruispunten 
 
Een onvermijdbaar onderdeel van het fietsnetwerk zijn de kruisingen van fietsroutes met 
wegen voor het autoverkeer, kanalen en spoorwegen. Met name bij de gelijkvloerse kruisingen 
wordt de vlotte en vrijliggende afwikkeling voor fietsers onderbroken en doen zich conflicten of 
ongevallen voor. De mate waarin gelijkvloerse kruispunten en oversteekplaatsen vermeden 
kunnen worden, bepaalt in sterke mate de kwaliteit van het fietsnetwerk. Anders zijn 
aanvullende voorzieningen nodig, zoals de voorrangsregeling, middengeleiders of 
verkeerslichten, om de fietsers vlot en veilig te kunnen laten kruisen. Een nadere toelichting 
volgt op de volgende onderwerpen: 
 
 ongelijkvloerse kruisingen; 
 bruggen; 
 verkeerslichten; 
 rotondes; 
 middengeleiders; 
 voorrangsregeling. 

 
ongelijkvloerse kruising 
Een ongelijkvloerse kruising is uit oogpunt van doorstroming en veiligheid voor fietsverkeer én 
autoverkeer te prevaleren. De kosten zijn echter hoog en de ruimtelijke inpasbaarheid veelal 
gering. Ongelijkvloerse kruisingen worden daarom alleen toegepast bij veel autoverkeer (meer 
dan 20.000 motorvoertuigen) en veel fietsverkeer. Bij de verdubbeling van de Europaweg is 
een ongelijkvloerse kruising voorzien voor de primaire fietsroutes vanuit Kloosterveen. Deze 
komen bij de Asserwijk/Hoofdvaartsweg bij elkaar. De Europaweg wordt verhoogd uitgevoerd, 
zodat fietsers op maaiveldniveau ongehinderd door kunnen rijden. Op andere plaatsen in 
Kloosterveen zijn de komende jaren geen ongelijkvloerse fietskruisingen nodig. 
 
bruggen 
Bij kruisingen met de Drentse Hoofdvaart en het Noord Willemskanaal worden (fiets)bruggen 
toegepast. Nabij Kloosterveen zijn de volgende bruggen aanwezig: de Norgerbrug, de 
Kloosterbrug en de Asserwijkbrug. In het kader van het bestemmingsplan Tweede 
Hoofdontsluiting wordt nog een brug voor auto- en fietsverkeer aangelegd op 150 meter 
afstand ten noordoosten van de Asserwijkbrug. Ook is nog voorzien in een fietsbrug over de 
Drentse Hoofdvaart, nabij de Balkendwarsweg. Overwogen kan worden om ook een fietsbrug 
ter hoogte van de Sterrenbeeldenbuurt aan te leggen, ten behoeve van een recreatieve 
fietsroute aan de westkant van Kloosterveen. 
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Kloosterbrug, complexe verkeerssituatie 
 
 
 
 
 
 
 

verkeerslichten Balkenweg 

De Norgerbrug is door zijn gedraaide ligging in de weg en de geringe breedte voor auto- en 
fietsverkeer een knelpunt. Fietsverkeer heeft op de brug geen vrijliggend pad of  eigen 
rijstrook. Fietsers vanaf Norg of de noordzijde van Bovensmilde/Smilde kruisen daarom de weg 
Norgervaart aan de noordzijde en rijden via de Hoofdvaartsweg nz naar Assen. Om meerdere 
redenen is echter de Hoofdvaartsweg zz als primaire fietsroute geprojecteerd. De zuidzijde is 
daarvoor ook ingericht. De fietsroute aan de noordzijde wordt onderbroken bij de haven en ook 
het kruispunt met de Prof. Prakkeweg kan leiden tot conflicten. In overleg met de Provincie 
Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe zal worden onderzocht hoe het knelpunt bij de 
Norgerbrug opgelost kan worden. Onderzocht zal worden of aan de noordzijde van de 
Kloosterbrug een middengeleider aangelegd kan worden, zodat fietsers en voetgangers daar 
in twee fasen kunnen oversteken. 
 
Bij de Kloosterbrug doen zich bovendien nog enkele knelpunten voor: 
 de brug is nog te vaak in storing, waardoor auto- en fietsverkeer lang moeten wachten of 

omrijden. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de oorzaken. Diverse 
maatregelen zijn al getroffen. De verwachting is dat rond het voorjaar van 2006 alle 
oorzaken voor de storingen zijn verholpen en de brug weer naar behoren functioneert; 

 met de brug, de verkeerslichten en de bussluizen is het kruispunt complex en 
onoverzichtelijk geworden. Vooralsnog kan dit kruispunt niet vereenvoudigd worden. Alle 
geplaatste verkeersborden, lantaans en palen hebben een elementaire functie en kunnen 
volgens de richtlijnen niet verwijderd worden. De huidige knelpunten kunnen alleen nog 
door een juist weggedrag verminderd/opgelost worden; 

 met een extra fietsbrug over de Drentse Hoofdvaart ter hoogte van de Sterrenbeeldenbuurt 
wordt er een alternatief geboden voor de fietsers bij de Kloosterbrug; 

 de brug wordt geopend in de spitsperioden en rond de openingstijden van de scholen. De 
Provincie Drenthe bepaalt of en wanneer er spertijden ingevoerd worden. De gemeente 
Assen heeft daarin geen beslissende stem. 

 
Bij de aanleg van de bruggen voor de Tweede Hoofdontsluiting en de fietsbrug bij de 
Balkendwarsweg of de Sterrenbeeldenbuurt zal daarom veel waarde gehecht worden aan de 
functionaliteit van de brug. 
 
verkeerslichten 
Bij verkeerslichten wordt in feite het verkeer in tijd gescheiden. Kruisend fietsverkeer kan op 
deze wijze ook redelijk vlot en veilig doorrijden. Verkeerslichten nabij Kloosterveen zijn 
toegepast bij de Kloosterbrug, op de Balkenweg en Europaweg. De technische mogelijkheden 
om fietsers meer groen te geven zijn de laatste jaren verbeterd. Te denken valt aan: 



Fietsplan Kloosterveen, concept dd 2 februari 2006 17 

 
Kloosterveenrotonde 
 
 
 
 
 
 
 

 
aanbrengen middengeleider Norgervaart 

 wachtstand groen voor de fietsers (het fietslicht gaat pas naar rood als kruisend verkeer 
zich inmeldt); 

 inmeldlussen op afstand (25 meter voor het kruispunt wordt al een aanvraag voor groen 
gezet); 

 fietsers tweemaal groen in een cyclus (autoverkeer eenmaal groen); 
 snellere processors en flexibele, verkeersafhankelijke regelingen. 

 
Bij de Balkenweg worden de verkeersregelingen elke drie jaar geactualiseerd op de groei van 
het verkeer. Daarin wordt ook de doorstroming voor het fietsverkeer nadrukkelijk getoetst. De 
verkeerslichten bij het kruispunt Hoofdvaartsweg – Europaweg-West zullen binnenkort 
verwijderd worden ten behoeve van de ongelijkvloerse kruising voor het fietsverkeer. 
 
rotondes 
Rotondes zijn ook in Kloosterveen veel toegepast. Een rotondes biedt in het algemeen een 
veilige kruising met een vlotte doorstroming. Het aantal ongevallen bij een rotonde is veelal 
drastisch lager dan bij andere gelijkvloerse kruisingen. Op de hoofdontsluitingen van 
Kloosterveen zijn derhalve rotondes toegepast. In de lijn van de afspraken met provincies en 
gemeenten binnen het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) zijn de rotondes in 
Assen uniform. Dat wil zeggen zowel binnen als buiten de bebouwde kom dezelfde 
vormgeving en voorrangsregeling. De Fietsersbond ijvert voor voorrang voor fietsers bij 
rotondes. Uit oogpunt van de verkeersveiligheid voor fietsers handhaaft de gemeente Assen 
voorlopig nog de uniforme vormgeving (geen voorrang). De vormgeving van rotondes is 
beschreven in de CROW publicatie 126: Eenheid in rotondes. De rotondes van Assen voldoen 
aan die richtlijnen. 
 
middengeleiders 
Op verkeersaders met meer dan 5.000 motorvoertuigen per etmaal kunnen middengeleiders 
aangelegd worden om fietsers en voetgangers in twee fasen te laten oversteken. Daardoor 
neemt de wachttijd voor langzaam verkeer aanzienlijk af en is ook de kans op ongevallen 
aanzienlijk lager. Op diverse kruispunten in en nabij Kloosterveen kunnen met 
middengeleiders de knelpunten opgelost worden: 
 kruispunt Aletta Jacobsweg – Hulsthage (in oktober 2004 gerealiseerd); 
 kruispunt Prof. Prakkeweg – Hoofdvaartsweg nz (bij de afsluiting van de Hoofdvaartsweg 

nz te realiseren); 
 kruispunt Balkenweg – fietspad langs Sterrenbeeldenbuurt (overleg met Provincie 

Drenthe); 
 kruispunt Tweede Hoofdontsluiting – fietspad Groene Dijk (in bestemmingsplan voorzien); 
 kruispunt Norgervaart – Domeinweg (met gedeeltelijke versmalling van het kanaal. 

Overleg Provincie Drenthe en gemeente Midden-Drenthe noodzakelijk); 
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fietsoversteek bij de Kloosterscholen, reeds aangepast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kruispunt Norgervaart – Koelenweg (met gedeeltelijke versmalling van het kanaal. Overleg 
noodzakelijk). 

 
voorrangsregeling 
Ook met de voorrangsregeling kan de doorstroming en veiligheid bij kruispunten worden 
verbeterd. De landelijke richtlijn is om verkeersaders in te richten als een voorrangsweg en in 
verblijfsgebieden aan bestuurders van rechts voorrang te geven. Fietspaden langs 
voorrangswegen hebben dan tevens voorrang (immers het fietspad hoort bij de weg). Voor 
fietspaden in verblijfsgebieden geldt de regel “voorrang bestuurders van rechts”. Deze 
basisregels zijn duidelijk en aan wegbeheerders is de taak om de wegen conform in te richten. 
 
De lokale Fietsersbond doet regelmatig het verzoek om op kruispunten van belangrijke 
fietsroutes met wegen voor het autoverkeer de voorrang in te stellen voor het fietsverkeer. 
Gedachte erachter is om daarmee de doorstroming voor fietsers te verbeteren en het 
fietsgebruik te stimuleren. Een dergelijk voorrangskruispunt voor fietsers wijkt daarmee af van 
de bovenstaande basisregels, zowel als het fietspad een voorrangsweg kruist, als dat het 
fietspad zich in een verblijfsgebied bevindt. In Kloosterveen wordt dit verzoek bovendien 
regelmatig door verkeersouders gedaan voor de fietsoversteekplaatsen bij de scholen. Onze 
ervaringen zijn echter negatief. 
 
Op de plaatsen in Assen waar deze voorrangskruispunten voor fietsers zijn ingevoerd, hebben 
zich nadien enkele ernstige ongevallen voorgedaan. Sindsdien zijn we terughoudend met de 
toepassing ervan. Alleen bij zeer drukke fietsroutes, overzichtelijke situaties en steile drempels 
(snelheid autoverkeer lager dan 20 km/uur) kunnen de voorrangskruispunten voor fietsers 
toegepast worden. Bij de scholen is voor het bouwverkeer een andere route gevonden. Sinds 
het voorjaar van 2006 zal aan de voorzijde van de scholen aan fietsers voorrang kunnen 
worden verleend. 
 
De ervaringen met de per 1 mei 2001 ingestelde verkeersregel “voorrang fietser van rechts” 
zijn enigszins negatief. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het aantal slachtoffers met fietsers 
sindsdien is toegenomen (alle fietsslachtoffers +3%, ernstige gewonden en doden +13%). Veel 
fietsers klagen bovendien dat aan hen geen voorrang wordt verleend en blijven 
veiligheidshalve voorrang geven aan het autoverkeer. Door het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat is overigens steeds benadrukt dat deze verkeersregel is ingevoerd uit oogpunt van 
afstemming op de Europese verkeersregels. Nederland was tot 2001 nog het enige land in 
Europa waar fietsers van rechts geen voorrang hadden.
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fietsenstalling bij de bushalte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
keurmerk fietsparkeur 

7. Fietsvoorzieningen 
 
In hoofdstuk 3 is geschetst waaraan het fietsnetwerk van Kloosterveen moet voldoen. Een 
goed fietsnetwerk is een belangrijke voorwaarde voor veilige, vlotte en comfortabele 
fietsverplaatsingen. Daarnaast zijn er op de route aanvullende voorzieningen om het de fietser 
naar de wens te maken. In dit hoofdstuk worden deze voorzieningen behandeld. Het betreft: 
 
 fietsenberging bij de woning; 
 fietsenstallingen onderweg of bij de bestemming; 
 bewegwijzering. 

 
fietsenberging bij de woning 
In het algemeen kunnen fietsen thuis gestald worden in een garage, berging of op het eigen 
erf. Omdat een fiets weinig ruimte in beslag neemt, doen zich daarbij weinig problemen voor. 
Om het fietsgebruik te stimuleren is het raadzaam de woningen zo te ontwerpen dat de fiets 
binnen handbereik is. De berging of garage dient goed toegankelijk te zijn. Als de fiets buiten 
gestald moet worden, dan dienen er fietsklemmen of –beugels op eigen erf aanwezig te zijn. 
 
In Kloosterveste zullen de bergingen of garages minder toegankelijk zijn, vanwege het 
stedenbouwkundige ontwerp. De rijenwoningen hebben de berging aan de zijde van het 
binnenplein. Voor deze woningen is het wenselijk dat er aan de straatzijde van de woningen 
een fietsklem of –beugel gerealiseerd wordt.  
 
fietsenstalling onderweg of bij de bestemming 
Bij bushaltes of andere bestemmingen onderweg dienen ook fietsklemmen of –beugels 
aanwezig te zijn. Uitgangspunt daarbij is het fietsparkeur. De fietsklem heeft voorvorksteunen, 
zodat het voorwiel niet vervormd. Een aanbindoog maakt het mogelijk dat de fiets goed met 
een slot vastgezet kan worden. De fietsenklem is comfortabel te gebruiken en is ook 
afgestemd op de bredere hybridefietsen of mountainbikes. Bij bushalten die door fietsers 
gebruikt worden als opstaphalte, worden minimaal 6 fietsklemmen geplaatst. Het gaat daarbij 
vooral om de bushaltes bij de Kloosterbrug, carpoolplaats Kloosterveen en de drukkere haltes 
langs de Prof. Prakkeweg, Aletta Jacobsweg, Hildegard van Bingenweg en Vestesingel.  
 
Ook bij andere bestemmingen onderweg, zoals een pleisterplaats op een recreatieve 
fietsroute, zullen fietsklemmen geplaatst worden. 
 
Eén van de grotere knelpunten die fietsers ervaren is het ontbreken van goede 
stallingsvoorzieningen aan de bestemmingzijde.  Bij scholen of de werkbestemming ligt de 
verantwoordelijkheid daarvoor bij die instanties. De gemeente dient goede 
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schets ontwerp Kloosterveste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stallingsmogelijkheden te realiseren voor de openbare bestemmingen, zoals bij een 
winkelcentrum of bij openbare gebouwen. De stallingsmogelijkheden in het centrum van Assen 
worden in het kader van de Nota Fietsverkeer verbeterd. Eén van de projecten is de bewaakte 
stalling onder de Mercuriusgarage. 
 
In dit Fietsplan Kloosterveen wordt alleen aandacht besteed aan de fietsenstallingen in 
Kloosterveen. De openbare bestemmingen zijn daar: 
 
 Kloosterveste; 
 de vier basisscholen in Kloostergaarde; 
 het sportpark De Hoogspanning; 
 het recreatiegebied Baggelhuizen. 

 
In Kloosterveste zijn winkels en centrumvoorzieningen geprojecteerd met een oppervlakte van 
9.000 m². Er worden circa 600 woningen gebouwd en 30 lokalen voor het basisonderwijs. Op 
grond van deze kengetallen mag verwacht worden dat er grote behoefte zal gaan ontstaan 
voor goede fietsenstallingen in Kloosterveste. De basisscholen krijgen fietsenstallingen op 
eigen terrein voor de leerlingen. De norm daarvoor is 30-40 fietsenstallingen per 100 leerlingen 
(bron: Leidraad fietsparkeren, CROW publicatie 158). Met 30 lokalen en een gemiddelde 
bezetting van 25 leerlingen zijn er 225 tot 300 fietsenklemmen bij de school nodig. Voor het 
halen en brengen door de ouders zal er ook voldoende ruimte moeten zijn voor de tijdelijke 
stalling van de fietsen op straat. 
 
Voor de winkels en centrumvoorzieningen geldt een parkeernorm van 5-7 fietsenstallingen per 
100 m² bruto vloer oppervlakte. Bij 9.000 m² bvo zijn er dus circa 450 tot 630 fietsenstallingen 
nodig. De fietsen zullen deels op straat dicht bij de winkels gestald moeten kunnen worden en 
deels op geringe loopafstand.  
 
Onderzocht moet worden of bijvoorbeeld de fietsenstalling bij de scholen ook gebruikt kan/mag 
worden voor de centrumvoorzieningen. Ook zouden in de parkeergarage fietsenstallingen 
gemaakt kunnen worden op de plaatsen die niet efficiënt voor auto’s zijn in te richten.  
 
Bij de basisscholen Sterrenschip en Het Krijt blijkt reeds dat Kloosterveners massaal gebruik 
maken van de fiets. Op de schoolpleinen staan de fietsenrekken vol met fietsen van leerlingen. 
Als de leerlingen weggebracht of opgehaald worden staan er bovendien veel fietsen vóór het 
schoolplein, van ouders/verzorgers. Voor deze fietsen is er onvoldoende stalling. Daarom 
zullen er beugels of hekken geplaatst worden langs de parallelweg, waartegen de fietsen 
tijdelijk gestald kunnen worden. Bij de ontwikkeling van de derde en vierde school is reeds in 
het ontwerp en bij de bouwvergunning in deze stallingsmogelijkheden voorzien.
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fietsenstalling Gedempte Singel, dicht bij de 
winkels, met aanbindoog en voorvorkbeschermers 
 
 
 
 
 
 
 

 
fietsbewegwijzering 

De stallingsfaciliteiten bij het sportpark De Hoogspanning zijn bij de bouw gerealiseerd. 
Afhankelijk van het gebruik van de sportaccomodaties zullen de fietsenstallingen uitgebreid 
worden. 
 
In het kader van het Uitvoeringsprogramma Fietsverkeer 2004 is samen met Alescon een 
mobiele bewaakte fietsenstalling gemaakt. Deze staat tijdens marktdagen in de binnenstad 
van Assen en wordt ook tijdens grote evenementen elders in Assen ingezet, bijvoorbeeld bij 
sportactiviteiten in het recreatiegebied Baggelhuizen. Met de groei van Kloosterveen zal het 
recreatiebezoek aan de Baggelhuizerplas nog fors toenemen. De recreatieve fietspaden langs 
de Prof. Prakkeweg en langs de visvijver zijn daarop afgestemd. Ook het aantal 
fietsenstallingen zal daarvoor worden uitgebreid. 
 
fietsbewegwijzering 
Om fietsers te ondersteunen in hun route is fietsbewegwijzering belangrijk. Vooral onbekende 
fietsers worden met de fietsbewegwijzering langs de aantrekkelijke routes in de stad geleid. In 
een stedelijke omgeving blijkt dat lokaal bekende fietsers niet of nauwelijks letten op de 
bewegwijzering. Daarom is uitgangspunt in ons beleid om de wijken niet aan te duiden maar 
alleen (het centrum van) Assen en de plaatsen in de directe omgeving. 
 
De fietsbewegwijzering nabij Kloosterveen heeft in de huidige situatie betrekking op de routes 
langs de Norgervaart, de Hoofdvaartsweg zz, Asserwijk, Groene Dijk zz en via het 
recreatiegebied Baggelhuizen. Deze routes zijn met de rood-witte fietsbewegwijzering 
aangeduid, voor de kortste en snelste route. Daarnaast kan ook groen-witte 
fietsbewegwijzering worden toegepast. Deze zijn voor de recreatieve routes en hoeven niet de 
kortste route aan te duiden. 
 
In het kader van het regulier onderhoud aan de fietsbewegwijzering en het 
Uitvoeringsprogramma Fietsverkeer 2004 wordt reeds onderzocht welke fietsbewegwijzering 
aangepast of onderhouden moet worden. Uitgangspunt is om langs de Norgervaart, 
Hoofdvaartsweg zz, Asserwijk, Groene Dijk zz en de Europaweg fietsbewegwijzering te 
handhaven. De huidige route naar Witten via het fietspad ten westen langs de 
Sterrenbeeldenbuurt wordt aangevuld met de route langs de Prof. Prakkeweg en langs de 
visvijver. 
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recreatief fietspad in Bos- en Golfterrein, aangelegd 
najaar 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Realisatie 
 
Met het Bestemmingsplan Kloosterveen en de Strategienota Verkeer en Vervoer zijn de 
hoofdlijnen van het verkeers- en vervoersbeleid in Kloosterveen verwoord. In de 
Uitwerkingsplannen zijn de plannen voor de bestaande woonbuurten nader geconcretiseerd, 
waaronder voor het fietsverkeer. Met de Nota Fietsverkeer en dit concept Fietsplan 
Kloosterveen is het beleid nader uitgewerkt en inhoudelijk verdiept op het aspect fietsverkeer.  
 
Het concept Fietsplan Kloosterveen wordt besproken in de Projectgroep Kloosterveen. Daarna 
wordt het geagendeerd in de vergadering van het Bewonersoverleg Kloosterveen. Na 
eventuele wijzigingen of aanvullingen wordt het Fietsplan aan het College van B&W 
aangeboden voor instemming.  
 
Als het Fietsplan is vastgesteld, vormt het één van de uitgangspunten voor de verdere 
ontwikkeling van Kloosterveen. De diverse acties of maatregelen worden dan verwerkt in de 
Uitwerkingsplannen of de uitvoeringsbestekken. De kosten van de maatregelen worden gedekt 
uit de exploitatie van Kloosterveen. In bijlage 2 is het Actieprogramma Fietsplan Kloosterveen 
opgenomen. 
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Bijlage 1, Fietsnetwerk Kloosterveen 
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Bijlage 2, Actieprogramma Fietsplan Kloosterveen 
 
 
bestaande knelpunten en klachten 
knelpunt cq klacht aktie cq maatregel realisatie 
Norgerbrug overleg Provincie Drenthe en gemeente Midden Drenthe 

tracé-studie Norgervaart in relatie tot MER Kloosterveen fase 3 
verbeteren alternatieve routes Domeinweg en Hoofdvaartsweg zz 

2006 
2006 
2006 

Hoofdvaartsweg nz - bij haven 
  
- Prof. Prakkeweg 
- vrachtverkeer bij Faber Pallets 

30 km/zone is ingevoerd, haven heeft geleidt tot flinke reductie autoverkeer, aanvullende 
maatregelen zijn niet nodig 
middengeleider maken bij Prof. Prakkeweg 
ontsluiting Faber Pallets wordt met Tweede Hoofdontsluiting verlegd 

gereed 
 
2007 
2007 

Hoofdvaartsweg zz - Balkendwarsweg Hoofdvaartsweg zz wordt autoluw gemaakt tot aan Asserwijk 2007 
Kloosterbrug, complexe situatie, 
- storingen brug 
- ontbreken fietspad westzijde 
- wachten bij open brug 

in 2003 zijn diverse verbeteringen in tevredenheid doorgevoerd 
storingen Kloosterbrug zijn najaar 2004 verholpen (Dienst Werk) 
onderzoek mogelijkheden fietsbrug ten westen van de Kloosterbrug, in MER fase 3 
overleg met Provincie Drenthe (als brugbeheerder) omtrent spertijden 

gereed 
gereed 
2006 
 
2006 

Asserwijkbrug overleg met gemeente Noordenveld omtrent sluipverkeer Koelenweg – Asserwijk 
met bestemmingsplan Tweede Hoofdontsluiting wordt Asserwijk autoluwe fietsstraat 

in uitvoering 
2007 

Asserwijk idem, inclusief aanleg vrijliggend fietspad langs Tweede Hoofdontsluiting 
vergroten attentieniveau bij aansluiting fietspad in de bocht 

2007 
2006 

fietsoversteek Europaweg-West in bestemmingsplan Tweede Hoofdontsluiting is ongelijkvloerse kruising voorzien 2007 
Sterrenbeeldenbuurt, oversteekplaats Balkenweg overleg met Provincie Drenthe omtrent aanleg middengeleider 2006 
Planetenbuurt, stalling carpoolplaats toezicht door politie, handhavingsbeleid tegen posterplakken, fietsenrekken met fietsparkeur 2006 
verkeerslichten Balkenweg verkeersregeling is in 2004 bijgesteld, met meer groen voor fietsers 

fietspad Balkenweg – Zoom is in 2005 aangelegd 
gereed 
gereed 

Europaweg-West - Balkenweg verkeersregeling is in november 2004 bijgesteld, met meer groen voor fietsers gereed 
Kloosterlanen, fietspad Hertenlaan, fietsroute 
naar Maria Montessoriweg 

fietspad bij Vestesingel is met bestrating voldoende duidelijk aangegeven 
aanleg fietspad en brug/dam 

gereed 
2006 

Kloosterhage, fietsoversteek bij Hulsthage, 
onbrekende fietsroute naar scholen 

aanleg middengeleiders Aletta Jacobsweg – Hulsthage heeft plaatsgevonden 
fietsroute naar scholen wordt aangelegd na oplevering Kloosterhage door aannemer 

gereed 
2006 

Aletta Jacobsweg, onduidelijke voorrang 
- drukke fietsroute 
- wordt "laat" gestrooid bij sneeuw/vorst 

voorrang is inmiddels ingesteld 
alternatieve fietsroute via Kloostersingel – Kruidenpad is gereed 
strooien vindt plaats vóór 5.00 uur, alleen bij plotselinge vorst/sneeuw iets later 

gereed 
gereed 
gereed 

Aletta Jacobsweg bij de scholen 
- geen voorrang voor fietsers 
- conflicten auto's en bouwverkeer 
- geen fietspad westzijde 

uitwerkingsplan Kloostergaarde voorziet in de oplossingen 
voorrang fietsverkeer gerealiseerd bij aanleg bussluis 
aanleg wegverbinding west- en noordzijde scholen, aanleg bussluis voorzijde scholen 
aanleg fietspad rondom complex vier basisscholen 

gereed 
gereed 
gereed 
 
gereed 

Kloosterhaven, fietspad langs Kloosterweg 
eindigt bij Vestesingel, geen fietspad langs 

in uitwerkingsplan Kloosterveste is voorzien in doortrekking fietspad naar centrum 
in Kloosterveste worden fietspaden aangelegd voor doorgaand verkeer 

2008 
2008 
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Vestesingel 
fietsers op rotonde hebben geen voorrang bestaand ontwerp is veiliger en conform afspraken in Noord-Nederland gereed 
fietsers van rechts krijgen geen voorrang gewenningsproces, periodieke informatieve acties continu 
autoverkeer rijdt hard in de woonstraten 30 km/zone is in zomer 2004 ingevoerd, handhaving door politie, naleving bewoners continu 
veel bouwverkeer is onvermijdelijk met wijk in aanbouw, afspraken met aannemers en alternatieve routes continu 
 
 
fietsnetwerk 
algemeen aktie cq maatregel realisatie 
concept-Fietsplan onderzoek en rapportage, bespreking Projectgroep Kloosterveen en interne diensten gereed 
peilen wensen bewoners Kloosterveen advies van Bewonersoverleg Kloosterveen  2006 
Fietsplan Kloosterveen presentatie en informatie verstrekken 2006 
ontwikkelen fietsnetwerk integraal ontwerp bij Uitwerkingsplannen en MER Stadsrandzone continu 
   
   
primaire fietsroutes   
fietspad langs Tweede Hoofdontsluiting 
fietspad Kloosterveste – Hoofdvaartsweg nz – 
Vaart nz 
fietspad Hoofdvaartsweg zz – Vaart nz 

aanleg voorzien in bestemmingsplan Tweede Hoofdontsluiting 
deels gereed, afronding voorzien in 2e HO en uitwerkingsplan Kloosterveste 
 
deels gereed, afronding voorzien in bestemmingsplan Tweede Hoofdontsluiting 

2007 
2008 
 
2007 

   
   
secundaire fietsroutes   
diverse routes, zie fietsnetwerk bijlage 1  continu 
   
   
recreatieve fietsroutes   
fietspad Prof. Prakkeweg westzijde aanleg is voorzien 2006 
public footpathes public footpathes geschikt maken en openstellen voor fietsverkeer (geen bromfietsen) 

prioriteit bij Kloosterkade, Kloosterhage, Kloostergaarde en Kloosterstede 
2006 en later 

fietspad Pitteloseweg en westelijk van 
Kloosterveen 

planologisch onderzoek 2006 

fietspad naar Koelenweg planologisch onderzoek 2006 
fietsbruggen Drentse Hoofdvaart 
- bij Balkendwarsweg 
- bij Sterrenbeeldenbuurt 

onderzoek behoefte één of beide bruggen, overleg met Provincie Drenthe 
 

2006 

 
 
fietsoversteekplaatsen en kruispunten 
locatie aktie cq maatregel realisatie 
Europaweg-West - Hoofdvaartsweg zie knelpunten 2007 
Asserwijkbrug  2007 
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fietsbrug bij Balkendwarsweg   PM 
fietsbrug bij Sterrenbeeldenbuurt  PM 
Norgerbrug  PM 
Kloosterbrug  2007 
brug Tweede Hoofdontsluiting in bestemmingsplan voorzien 2007 
VRI's Balkenweg bijstelling november 2004 gereed 
rotondes in Kloosterveen zie knelpunten gereed 
Aletta Jacobsweg - Hulsthage  gereed 
Prof. Prakkeweg – Hoofdvaartsweg nz  2007 
Balkenweg – fietspad Sterrenbeeldenbuurt  PM 
Tweede Hoofdontsluiting – Groene Dijk in bestemmingsplan voorzien 2007 
Norgervaart - Domeinweg overleg Provincie Drenthe en gemeente Midden-Drenthe, versmalling kanaal en aanleg 

middengeleider 
PM 

Norgervaart - Koelenweg idem PM 
fietsoversteek bij scholen zie knelpunten 2006 
 
 
fietsvoorzieningen 
fietsenberging thuis aktie cq maatregel realisatie 
algemeen in ontwerp berging thuis goed toegankelijk maken continu 
Kloosterveste fietsbeugels of –klemmen aan de straatzijde realiseren 2008 
   
   
fietsenstalling onderweg of bij de 
bestemming 

  

bij bushaltes plaatsen 6 klemmen bij bushaltes met ophaalfunctie of knooppunt 2004 
Kloosterveste ruime fietsenstalling maken bij scholen en winkelcentrum in Kloosterveste, onderzoek gezamenlijk 

gebruik en bewaakte stalling 
2008 

basisscholen Kloostergaarde fietsenstalling uitbreiden voor ouders/verzorgers tijdens halen/brengen 2006 
recreatiegebied Baggelhuizen geleidelijke uitbreiding fietsenstalling, experiment bewaakte fietsenstalling continu 
sportpark De Hoogspanning capaciteit fietsenstalling monitoren 2006 
   
   
bewegwijzering   
beheer en onderhoud fietsbewegwijzering aktie door Dienst Werk is in uitvoering in uitvoering 
fietspad westelijk van Prof. Prakkeweg toevoegen aan fietsbewegwijzering 2006 
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