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onderzoek, ontwerp en inspiratie voor snelle fietsinfrastuctuur



DE FIETSSNELWEG - EEN NIEUWE TYPE WEG

 

Fietssnelweg Delft-Rotterdam 2011
(lengte 10 km) 



 

‘Fietssnelweg’ Pasadena-Los Angeles 1896
(lengte 15 km) 
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DEFINITIE ‘FIETSSNELWEG’

de ontwerpopgave



 

Definitie volgens Wikipedia
Een fietssnelweg is een fietsroute zonder kruisingen en alleen 
toegankelijke voor fietsers met een minimale breedte van vier meter.

Een fietssnelweg is een fietspad dat alleen toegankelijk is voor 
fietsverkeer (en daarmee gelijkgestelden) en is dus niet bestemd 
voor snel gemotoriseerd verkeer (zoals auto’s, motoren, bromfietsen, 
bussen en vrachtwagens). Het “snelle” karakter van de fietssnelweg 
zit niet in een hogere maximumsnelheid (voor zover van toepassing) 
maar dat er geen kruisingen zijn met gemotoriseerd verkeer, een 
beter wegdek (bij voorkeur asfalt) en geen verkeerslichten. Hierdoor 
wordt een hogere gemiddelde snelheid bereikt.

 

Definitie volgens artikel Kampioen nr. 4, 2010
De testcriteria voor de fietssnelweg:
 Een fietssnelweg moet sociaal veilig zijn met onder meer goede 
verlichting.

 Een breed fietspad. 
 Glad asfalt zonder scheuren.
 Vlotte doorstroming: fietsers hebben voorrang en ongelijkvloerse 
kruisingen.

 Goede bewegwijzering
 Een vrijliggend fietspad.



 

ONTWERPCRITERIA?

 minimale lengte?
 minimale breedte?
 rood asfalt?
 ongelijkvloerse kruisingen?
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autosnelwegen

rijkswegen

snelfietsroutes

landelijk fietsroute netwerk

autosnelwegen

rijkswegen

snelfietsroutes

landelijk fietsroute netwerk

Autosnelwegen 1950 vs. Fietssnelwegen 2011
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POSITIVE EFFECTEN VAN SNELLE FIETSROUTES:

op mobiliteit
op economie

op milieu
op volksgezondheid

 

Mobiliteit
filebestrijding door het verschuiven van korte 
afstand vervoersbewegingen van auto naar fiets.



 

Economie
verbeteren van de (regionale) 
bereikbaarheid door diversificatie van de 
mobiliteit is van groot economisch belang.

 

Milieu
reductie van de uitstoot van CO2 en fijnstof 
en beperking van de geluidsoverlast.



 

Volksgezondheid
stimuleren van lichaamsbeweging 
en tegengaan van overgewicht.
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POTENTIES VAN SNELLE FIETSROUTES:

voor beleving
voor ruimte

voor gebruik



 

Beleving
Publieke Doorgang Rijksmuseum: een combinatie 
cultureel gebouw met infrastructuur.

 

Ruimte
Parco Lineare: een fietsroute 
als drager van een park.



 

Gebruik
Ravelroutes: spoorwegtracés en jaagpaden 
omgebouwd tot recreatieve fietsroutes.
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VERRUIMEN REFERENTIEKADER



 

Haussmann Boulevards 
(Parijs, 1861-1863) 

 

Autobahn
(Duitsland, jaren ’30) 



 

El Cinturón
(Barcelona, 1992) 

 

The view from the road
(Kevin Lynch, 1961-1963) 
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CRITERIA VOOR SNELLE FIETSROUTES:

verkeerskundige eisen én ‘ruimtelijke’ potenties
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Eisen
 Samenhang
 Directheid
 Aantrekkelijkheid
 Verkeersveiligheid
 Comfort
De verkeerskundige eisen zijn afkomstig uit Ontwerpwijzer fietsverkeer, CROW kennisplatform voor 
infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
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Eisen en Potenties
 Samenhang
 Directheid
 Aantrekkelijkheid
 Verkeersveiligheid
 Comfort
De verkeerskundige eisen zijn afkomstig uit Ontwerpwijzer fietsverkeer, CROW kennisplatform voor 
infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte

 Beleving
 Ruimtelijke integratie
 Sociale en economische waarde
De potenties zijn toegevoegd na aanleiding van het onderzoek ‘Van A naar F’
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INSPIRATIE POOL

www.vanAnaarF.nl
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TOEPASSING IN DE PRAKTIJK
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snelfietsroute

autosnelweg

1 

3 

2 

testcases: 

Regio Twente
Stadsregio Arnhem Nijmegen
Oss- Den Bosch

1
2
3

snelfietsroute

autosnelweg

1 

3 

2 

testcases: 

Regio Twente
Stadsregio Arnhem Nijmegen
Oss- Den Bosch

1
2
3
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6 Vraagstellingen
1. Vormgeving, herkenbaarheid en identiteit van de F35; ‘uniform’ versus 

inpassing?
2. Hoe verhoudt het wegprofiel van de F35 zich in relatie tot de toegestane 

voertuigen: brommers, (lig-)fietsers, e-scooters, rollatoren, etc?
3. Hoe kan een fietssnelweg worden ingepast in het parklandschap van Park 

Lingezegen?
4. Rijnwaalpad als ruimtelijke drager: welke vormgeving kan dit bewerkstelligen 

en ook invloed uitoefenen op de ruimtelijke ontwikkeling?
5. Hoe omgaan met spoorwegovergangen waar de F59 voorrang dient te hebben?
6. Inpassing van de fietssnelweg F59 in het historich dorpsgezicht van Geffen
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Traject Nijverdal - Enschede
vraagstelling 2 - snelheid

Hoe verhoudt het wegprofiel van de F35 zich in relatie tot de 
toegestane voertuigen: brommers, (lig)fietsen, e-scooters, 
e-bikes, rollators, etc?

Hoe om te gaan met verschillende soorten gebruikers? Wie laat 
je toe en hoe maken zo veel mogelijk mensen gebruik van de 
infrastructuur?



Traject Nijverdal - Enschede
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Fietssnelweg

Landelijke fietsroute
Spoorwegen

Snelwegen

Secundaire wegen

Waterwegen

1 Km 2 Km

vraagstelling 2 - snelheid
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#1 samenhang #5 comfort

door zonder 
krachtsinspanning 
sneller te kunnen 
rijden

#2 directheid #3 aantrekkelijkheid #4 verkeersveiligheid #6 beleving

door het gebruik 
van natuurlijke 
energiebronnen 
als externe impuls 
�����
������

#7 ruimtelijke integratie #8 sociale en 
economische waarde
door innovaties die 
leiden tot nieuwe en 
milieuvriendelijke 
aanpassingen 
aan al bestaande 
vervoersmiddelen

De Whike is in 2007 bedacht door de architect 
Fredjan Twigt. Naast zijn voorliefde voor de 
������� �������� �������� ��������� ������� ��� ���
het ontwerp voor de Whike heeft hij beide 
disciplines weten te verenigen. Het zeil van 
���� �������������������
�� ���
���� ���� �������
met voldoende wind gebruikt als voorstuwing. 
Bij geen wind worden alleen de trappers 
gebruikt. De Whike, slechts 22 kilogram 
zwaar, komt snel in beweging en kan met 
behulp van het zeil met gemak snelheden 
van 50 kilometer per uur bereiken. Het zeil 
geeft voortstuwing tot 40° aan de wind. Voor 
hoge windsnelheden is het stormzeil van 1.0 
vierkante meter ontwikkeld. Remmen gebeurt 
met behulp van drie grote schijfremmen en 
een schootvoering, die automatisch losschiet 
bij elke rem actie. Het ontwerp met drie wielen 
����� ����� ������������ ��
��� 
�� ����� ����� ����
verlijeren. Het zeil maakt de Whike goed 
zichtbaar voor de overige weggebruikers. Het 
voertuig is toegestaan op de openbare weg in 
Nederland (www.whike.com (03/06/2010))

2007, Whike, Fredjan Twigt, Nederland
bron: www.whike.com (03/06/2010)

	����������
�����	�������
�����
�����
����
���������
�������
De Whike, TE.F. 156
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#1 samenhang #5 comfort#2 directheid #3 aantrekkelijkheid

door het integraal 
ontwerpen van 
infrastructuur en 
landschap

#4 verkeersveiligheid #6 beleving

door het 
landschappelijk 
vormgeven van 
�
������
��	����	
�
stad

#8 sociale en 
economische waarde
door een voor 
iedereen beschikbare 
groene ruimte in de 
stad, ook voor de 
�
����
���������
�

#7 ruimtelijke integratie

door de infrastructuur 
te ontwerpen als een 
park en niet alleen als 
een weg erdoorheen

Het Vondelpark is een langgerekt stadspark 
in Amsterdam, vernoemd naar de dichter en 
toneelschrijver Joost van den Vondel, van 
wie in 1867 een standbeeld in het park werd 
geplaatst. Het ontwerp van het park (1865) 
is van de hand van tuinarchitect Jan David 
Zocher. Het Vondelpark is ontworpen in de 
Engelse landschapsstijl die erop gericht is 
de bezoeker te laten ervaren in de natuur te 
zijn. In 1893 werd, na veel discussie, alleen 
���	
����
�	��
����
��
�� ���
�����	
������
toegestaan. Omdat het Vondelpark toen nog 
in particuliere handen was, kon de bezoeker 
niet worden bekeurd voor bijvoorbeeld rijden 
zonder licht. Tot 1953 was het Vondelpark het 
bezit van de Vereniging tot aanleg van een 
rij- en wandelpark. Omdat de vereniging het 
onderhoud niet meer kon betalen, schonk ze 
het park aan de gemeente Amsterdam. Nog 
steeds is het Vondelpark een veelgebruikte 
�
������
�	����	
����	�����
��������
��
���
���
alsook voor woon-werkverkeer.

1865, Vondelpark, Amsterdam, Jan David Zocher
bron: www.zinfo.nl (13/08/2010)
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Vondelpark, H. 153
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#1 samenhang #5 comfort#2 directheid #3 aantrekkelijkheid #4 verkeersveiligheid #6 beleving

door het 
samenvoegen 
van diverse 
verkeersstromen 
met verschillende 
snelheden in één 
infrastructuur 
waardoor synergie de 
weg tot attractie maakt

#7 ruimtelijke integratie #8 sociale en 
economische waarde
door het samenvoegen 
van diverse 
verkeersstromen 
met verschillende 
snelheden in één 
infrastructuur waardoor 
het (sociale) gebruik 
zichzelf organiseert

John Körmeling pleit voor een sociaal 
wegenstelsel, toegankelijk voor al het 
verkeer. Door de koppeling van verschillende 
verkeersstromen met verschillende snelheden 
ontstaat er een synergie, een mix van veel 
verschillende activiteiten, waardoor de weg 
een attractie wordt en het gebruik !vanzelf" 
georganiseerd wordt.

2002 Socialized road, John Körmeling 
bron: Körmeling 2002, 1

met ruimte voor verschillende snelheden. 
De Sociale Weg, TH.A. 137
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#1 samenhang #5 comfort#2 directheid #3 aantrekkelijkheid #4 verkeersveiligheid

door het juist niét 
reguleren van het 
verkeer waardoor 
verkeersdeelnemers 
met elkaar moeten 
communiceren en de 
snelheid automatisch 
wordt aangepast aan 
de meest langzame 
gebruiker. 

#6 beleving

door het drastische 
verminderen van 
verkeer regulerende 
objecten in het 
straatbeeld, verschuift 
de perceptie van 
de straat naar 
de perceptie van 
publieke ruimte

#7 ruimtelijke integratie #8 sociale en 
economische waarde

In de Shared Space-aanpak wordt bij het 
ontwerp van de openbare ruimte niet alleen 
naar het verkeerssysteem gekeken. Andere 
belangen en gebruiksmogelijkheden van 
de openbare ruimte en aanknopingspunten 
voor het ontwerp worden nadrukkelijk 
meegenomen. De menselijke maat wordt 
teruggebracht in het ontwerp. Dit betekent 
dat verkeerssoorten niet meer automatisch 
van elkaar worden gescheiden, maar dat er 
gezocht wordt naar de beste oplossing voor 
de plek. Zo ontstaat evenwicht tussen de 
verkeers- en verblijfsfunctie op die plek. Het 
aantal verkeersregels wordt tot een minimum 
beperkt, de omgeving maakt het gewenste 
gedrag duidelijk. Mensen moeten weer op 
elkaar gaan letten en hun verkeersgedrag 
hierop afstemmen.

2003, Example of Shared Space, Ben Hamilton-Baillie
bron: Norrkoping - Skvallertorget 

deelt de ruimte in plaats van het verkeer te separeren.
Shared Space, TH. 132
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ontwerprichting
vraagstelling 2 - snelheid

Het vrij toelaten van diverse schone vervoersmiddelen 
stimuleert het gebruik van de infrastructuur zelf en creëert 
nieuwe gebruiksmogelijkheden.



2010087_De betonnen toplaag als informatiedrager 
Stefan Bendiks_ARTGINEERING

De textuur en stroefheid van het wegdek geeft informatie over de 
verkeerssituatie. De textuur van het beton maakt de fietser alert 
voor kruisingen, spoorwegovergangen, sterke hellingen, etc. Het 
materiaal biedt hiervoor mogelijkheden in de vorm van verschillend 
sterk uitgewassen korreltoeslag, betonprint, inkleuring, etc.

Idee
Door verschillende bewerking van de toplaag van een fietspad 
wordt de fietser enerzijds uitgenodigd rechts te rijden en anderzijds 
geattendeerd op naderende obstakels en gevaarlijke situaties. De 
textuur en stroefheid van de toplaag wordt in drie stappen op- en 
aflopend uitgevoerd. De weg biedt zodoende naar het midden toe meer 
weerstand om op te rijden. Zo houdt de fietser vanzelf meer rechts 
aan, dan gebruikelijk. De uitvoering van het idee kan op meerdere 
manieren. De eerste methode is gebaseerd op het wassen van het 
beton en het toeslagmateriaal dat in het mengsel wordt toegepast. 
De tweede methode is gebaseerd op een print waarbij een textuur in 
het beton wordt afgedrukt. Door het toepassen van textuur treedt er 
een zelfregulerend principe op zonder het gebruik van witte lijnen. 
Ter hoogte van een kruispunt zal het ruwer oppervlak de fietser 
vanzelf iets afremmen en hierdoor attenderen op kruisend verkeer. 
De verkeersveiligheid en de doorstroming van het fietspad worden zo 
vergroot.

Materiaal
Bij de toepassing van de eerste methode wordt een tweerichtingsfietspad 
gemaakt met twee verschillende betonsoorten; de eerste kent een fijn 
toeslagmiddel, de tweede een toeslagmiddel met een grove korrel. De 
eerste soort wordt gebruikt voor de twee aan de buitenkant liggende 

banen van het fietspad. De meest linker baan van deze twee wordt 
voor de helft gewassen waardoor de toeslag aan het oppervlak komt 
te liggen. De buitenste baan blijft ongemoeid en is dus gladder en 
comfortabeler. Voor het midden van het fietspad wordt de tweede 
grovere soort beton gebruikt. Deze baan wordt volledig gewassen. 
De tweede methode, betonprint, volstaat met één soort beton. Tijdens 
het drogingproces wordt in het wegdek een patroon afgedrukt die de 
wisselende textuur aan het beton verleent.

Innovatie
Door gebruik te maken van verschillende stroefheden en comfort 
van het wegdek kan het gedrag van de fietser ‘intuïtief’ worden 
beïnvloed. De (natuurlijke) oppervlaktetextuur van het beton heeft 
een zelfregulerende werking op de weggebruiker. Zo blijft de linke 
kant van een snelle fietsroute vrij voor het inhalen en word er vanzelf 
snelheid verminderd voor gevaarlijke plekken. Waarschuwingsborden 
en belijningen worden overbodig  Het fietspad kan beter  worden 
opgenomen in het omringende landschap.
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traject Arnhem - Nijmegen
vraagstelling 3 - parkinpassing

Hoe kan een fietssnelweg worden ingepast in het 
parklandschap van Park Lingezegen?

Welke mogelijkheden zijn er om de route van de fietssnelweg 
toch door het park te laten gaan, hoe kan deze inpassing 
tot stand komen en hoe kunnen eventuele conflicten tussen 
infrastructuur en park worden opgelost?

vraagstelling 3 - parkinpassing
Traject Arnhem - Nijmegen !"#$%&

'()&%*%#

+,%"-%./0%

123%#

Fietssnelweg

Landelijke fietsroute
Spoorwegen

Snelwegen

Secundaire wegen

Waterwegen
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1938  Merritt Parkway, Connecticut, Robert Moses 
bron: 06880danwoog.com (17/09/2009)

inpassing van infrastructuur in het (park)landschap en de gelijktijdige creatie van recreatieve ruimte.
De Merritt Parkway,

#1 samenhang #5 comfort#2 directheid #3 aantrekkelijkheid

door het integraal 
ontwerpen van 
infrastructuur, 
landschap en 
civieltechnische 
kunstwerken

#4 verkeersveiligheid #6 beleving

door het creëren van 
nieuwe infrastructuur 
in een extreem 
kunstmatig landschap

#7 ruimtelijke integratie

door de infrastructuur 
te ontwerpen als een 
park en niet alleen als 
een weg erdoorheen

#8 sociale en 
economische waarde
door tegelijkertijd 
een voor iedereen 
toegankelijke 
recreatieve 
ruimte rondom 
de infrastructuur 
aan te leggen

Het ontwerp van de Moses Parkway betsaat 
uit een !lint park", een groenvoorziening, met 
een breedte van 140 tot 250 meter. Door het 
park loopt een brede weg met trage bochten 
waar auto"s met een snelheid van 70 kilome-
ter per uur passeren. Op de weg zijn geen 
verkeerslichten, kruisingen of afslagen naar 
links. Commercieel verkeer, borden, com-
merciële activiteiten en tankstations zijn ver-
boden met uitzondering van enkele tanksta-
tion die zorgvuldig in het park zijn ingepast 
en worden beheerd door de parkcommissie. 
Door het toevoegen van stenen bruggen over 
de weg wordt het voortdurend veranderende 
landschap benadrukt. Alle in het park aan-
wezige elementen zoals straatverlichting en 
lage hekken van ruw hout zijn ontworpen om 
op natuurlijke wijze te communiceren met de 
context.

H.P.A. 095
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1295, tuin van Chirk Castle, Wales
bron:  Akke Monasso

maakt afscheidingen en wegen !onzichtbaar" in het landschap.
Het Ha-ha principe,

#1 samenhang #5 comfort#2 directheid #3 aantrekkelijkheid

door het verbergen 
van een ongewenst 
object in het 
landschap, voor 
het zicht van de 
toeschouwer

#4 verkeersveiligheid #6 beleving

door de beleving 
van het landschap 
onaangetast te laten

#7 ruimtelijke integratie

door de infrastructuur 
!onzichtbaar" 
onderdeel te maken 
van het landschap

#8 sociale en 
economische waarde

Ha-ha is een term uit de Engelse tuinarchitec-
tuur uit het begin van de 18 eeuw, die verwijst 
naar een greppel waarvan de ene kant aan 
het zicht is onttrokken, zodat het zicht op de 
omgeving niet wordt belemmerd, terwijl de 
fysieke barrière blijft bestaan. Het principe 
wordt ook ingezet om een sloot of infrastruc-
tuur in het landschap op te nemen. Het ha-
ha fenomeen is bedacht en vastgelegd door 
Charles Bridgeman (1713). De meeste ha-ha 
voorbeelden zijn te vinden op grote Engelse 
landgoederen, waar ze voornamelijk fungeren 
om het vee in de weilanden van de formele tui-
nen te scheiden, zonder de noodzaak tot het 
plaatsen van een obstructief hekwerk.

H.V. 069
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langs de Autobahn A8.
Raststätte,

jaren ’50, Raststätte, Autobahn A8, Chiemsee
bron: Artgineering

#1 samenhang #2 directheid #3 aantrekkelijkheid #4 verkeersveiligheid #7 ruimtelijke 
integratie

door de relatie van 
infrastructuur en 
context te ensceneren

#5 comfort

door voorzieningen 
langs infrastructuur te 
��	�������	�����
���
de landschappelijke 
kwaliteiten van 
de omgeving

#6 beleving

door, middels 
de plaatsing van 
infrastructuur 
en gerelateerde 
voorzieningen, 
het landschap te 
dramatiseren en 
ervaarbaar te maken

#8 sociale en 
economische waarde

door het inzichtelijk 
maken van regionale 
landschappen 
aan de passant

De Raststätte en Rasthof, verzorgingsplaat-
sen langs de Duitse snelwegen, beschik-
ken over een tankstation en een restaurant, 
soms ook in combinatie met een motel, een 
bemand toilet en een kinderspeelplaats. De 
Rasthof is wat groter en heeft vaak ook een 
hotel. Raststätten daarentegen zijn de klei-
nere verzorgingsplaatsen met beperkte voor-
zieningen. Dit verschil tussen Rasthöfe en 
Raststätten komt voort uit de jaren ‘50. Iedere 
Autobahn kreeg om de zestig kilometer een 
Rasthof. Daartussenin lagen bij gelegenheid 
kleinere Raststätten. In de loop der tijd is het 
onderscheid tussen Rasthof en Raststätte 
vervaagd. De parkeerplaatsen naast de res-
taurants zijn gereserveerd voor invaliden en 
omwille van de veiligheid na zonsondergang 
ook voor alleen reizende vrouwelijke bestuur-
ders (vrouwenparkeerplaatsen). Een groot 
gedeelte van deze bedrijven valt onder de 
franchise-organisatie Tank & Rast AG.

D.A. 125
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voor collectief gebruik; gerelateerd aan de infrastructuur van het stadspark.
De Barbecue Plek,

2009, Park Spoor Noord - barbecue plek, Antwerpen, Studio 08
bron: Artgineering

#1 samenhang #2 directheid #3 aantrekkelijkheid #4 verkeersveiligheid #7 ruimtelijke integratie#5 comfort

door voorzieningen 
langs infrastructuur te 
���
�������
�
������
de landschappelijke 
kwaliteiten van de 
omgeving

#6 beleving

door, door middel 
van de plaatsing 
van infrastructuur 
en gerelateerde 
voorzieningen, 
het landschap te 
dramatiseren en 
ervaarbaar te maken

#8 sociale en 
economische waarde
door het faciliteren van 
individuele behoeften 
langs infrastructuur

Een speciaal door Secchi en Viganò ontwor-
pen plek in het park Spoor Noord in Antwerpen 
biedt bewoners van de stad zonder eigen bui-
tenruimte de mogelijkheid tot barbecueën. 
De barbecue kan elke dag tot 22 uur worden 
gebruikt en staat van 15 maart tot 15 oktober 
opgesteld.

D.V. 008
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ontwerprichting
vraagstelling 3 - parkinpassing

relateren van additioneel programma aan infrastructuur 
beperkt de negatieve invloed op het omringende landschap

Verbreding van het betonnen fietspad tot een podium voor 
diverse fietsgerelateerde activiteiten, zoals een picknickplek, 
verkoopkraam voor biologische groenten en een barbecueplek 
vergroot de aantrekkelijkheid van de fietsroute door het toevoegen 
van programma. Het podium biedt uitzicht op het landschap zonder 
de omgeving (b.v. natuurgebieden of akkers) te verstoren.

Idee
Vaak zijn de fietsvoorzieningen en parkeerplaatsen gerelateerd aan de 
fietsinfrastructuur, ontworpen als solitaire en zelfstandige objecten. 
Dit voorstel ontwikkelt een reeks prototypes voor een fietspodium 
die al naar gelang de behoefte van gebruikers en de lokale context 
kan worden geplaatst. Het fietspodium bestaat uit prefab betonnen 
modules. Elke module kan uitgerust worden met een nuttig item voor 
bijvoorbeeld een parkeergelegenheid, een ontspanningsplaats of 
een barbecueplek. De combinatie van de modules genereert nieuwe 
activiteiten langs het fietspad. Door de uniformiteit in materiaal zullen 
de rijbaan en het fietspodium worden gelezen als twee onderdelen van 
dezelfde structuur. Tegelijkertijd zorgt de directe aansluiting met het 
fietspad en een klein hoogteverschil met de omgeving ervoor dat de 
fietser aangemoedigd wordt gebruik te maken van het podium zonder 
daarbij directe toegang tot het landschap te hebben.

Materiaal
Fietspad en podium worden beiden uitgevoerd in beton. Door beide 
elementen in het materiaal aan elkaar te laten relateren ontstaat 
een eenheid die als zodanig door de fietser herkend wordt. Er zijn 
bijvoorbeeld geen borden met uitleg nodig die het programma aan 
het fietspad verbinden. Het fietspad kan ter plekke in het werk worden 
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gestort of als standaardelement in de fabriek worden geprefabriceerd. 
Door het podium te laten zweven boven het landschap wordt de 
afstand tussen het landschap en de infrastructuur vergroot. Tevens 
zijn de prefab elementen makkelijk te verplaatsen of te vervangen.

Innovatie
Aan de infrastructuur gerelateerd programma wordt door de 
prefabricatie goedkoop en flexibel. Door een catalogus aan elementen 
worden de mogelijkheden voor extra (recreatief) programma langs 
de fietsroute inzichtelijk en de toepassing gestimuleerd. Vanuit 
het podium wordt het landschap langs de fietsroute nog meer en 
intensiever ervaarbaar. Toeristische en locatie specifieke economische 
activiteiten (bijvoorbeeld de verkoop van biologische groenten langs 
de weg) worden bevorderd.
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ontwerprichting
vraagstelling 3 - parkinpassing

de infratsructuur verbergen door vormgeven van het 
landschap



Het onzichtbare fietspad maakt gebruik van het AHA principe, 
bekend van de Engelse landschapsparkontwerpers, toegepast 
op een fietsroute door een park of natuurgebied. Een dergelijk 
fietspad verbeterd de acceptatie van de aanleg van fietsroutes 
door deze gebieden. Beton kan als materiaal worden gebruikt voor 
rijbaan en muur zodat route en muur technisch en esthetisch één 
element vormen.

Idee
Dit project vloeit voort uit de wens om het aanleggen van 
fietsvoorzieningen in de natuurlijke omgeving van gebieden met een 
hoge landschappelijke waarde te verbeteren. Volgens de beginselen van 
de Engels AHA methode wordt de infrastructuur naadloos geïntegreerd 
in het landschap waardoor de weg bijna wordt gecamoufleerd. De 
plaatsing van de rijbaan ligt iets lager dan het terrein en aan één 
zijde wordt het landschap opgestuwd door een dam. De dam onttrekt 
het fietspad aan één kant volledig aan het zicht waarmee de visuele 
continuïteit van het landschap in stand wordt gehouden.

Materiaal
Het onzichtbare fietspad wordt uitgevoerd in prefab beton elementen. 
Door de L-vorm levert één module zowel het wegdek van het fietspas 
als een opstaande rand die de aarde aan één kant kan tegenhouden. 
In het element kan, aan de korte zijde, eventueel verborgen verlichting 
worden opgenomen zodat flora en fauna niet onnodig worden verstoord.

Innovatie
In gebieden waar, op grond van hun landschappelijke en ecologische 
waarde, geen zichtbare fietsinfrastructuur aangelegd kan worden 
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biedt de AHA methode de mogelijkheid de infrastructuur verdekt en 
uit het zicht aan te leggen. Hierdoor kan de fietsinfrastructuur verder 
worden uitgebreid en wordt tegelijkertijd het natuurgebieden voor het 
publiek ontsloten.
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