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1

Inleiding

1.1
Aanleiding en doel
Drenthe wordt in alle opzichten (h)erkend als ‘dé fietsprovincie’ en is trots op haar status als
4,5-sterrenfietsprovincie. De provincie beschikt over een uitgebreid utilitair en recreatief
fietspadennetwerk dat in goede verbinding staat met de omliggende provincies. Denk hierbij
aan de doorfietsroutes in de Regio Groningen-Assen of de samenwerking van de DrentsFriese Grensstreek. Het fietsnetwerk is door de jaren heen steeds verder uitgebreid en
fijnmaziger geworden. Daarnaast is het fietsverkeer de afgelopen jaren veranderd. Met de
komst van snellere fietsen (e-bikes, speed pedelecs, etc.) wordt het steeds belangrijker om,
naast een uitgebreid netwerk, ook een kwalitatief goed fietsnetwerk te bieden aan de
gebruikers.
Een speciaal gedeelte van Drenthe is het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek
(hierna: Regionaal Landschap), waarin de drie Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold,
Holtingerveld en Dwingelderveld gelegen zijn. Het Holtingerveld is geen Nationaal Park,
maar vormt samen met de nationale parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold het
natuur- en cultuurlandschap van de Drents-Friese grensstreek. Het Regionaal Landschap is
gelegen in de twee provincies Drenthe en Friesland en de vier gemeenten Ooststellingwerf,
Westerveld, Midden-Drenthe en De Wolden (zie onderstaande figuur).

Het Regionaal Landschap kent een denkbeeldige begrenzing. De begrenzing van het
Regionaal Landschap is aan de noordkant grofweg de lijn Appelscha – Hoogersmilde en de
Beilervaart. De rijksweg A28 vormt aan de oostzijde de grens, aan de zuidzijde is de
afbakening de lijn Pesse–Ruinen–Ansen–Havelte–Vledder. De westgrens is de DrentsFriese provinciegrens via Vledderveen, Zorgvlied en Elsloo.
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Diverse grotere plaatsen in en nabij het gebied zijn Beilen, Pesse, Appelscha, Dwingeloo,
Diever, Vledder, Uffelte en Havelte en in beperktere mate Hoogersmilde en Spier.

Het Regionaal Landschap wordt gekenmerkt door een afwisseling van natuurgebieden,
recreatieve, kleinschalige kernen en een wijds landbouwgebied tussen de natuurgebieden.
Men komt hier voor de beleving van de natuur en om te recreëren, bijvoorbeeld door een
wandeling te maken of te fietsen. Om ervoor te zorgen dat het recreatieve fietsnetwerk van
Drenthe ook in de komende jaren de 5-sterren status blijft behouden, moeten de fietspaden
die onderdeel uitmaken van het netwerk in goede conditie blijven.

De fietspaden in de Natura 2000-gebieden Dwingelderveld en Drents-Friese Wold en het
Holtingerveld behoren toe aan verschillende terreineigenaren. Belangrijke terreineigenaren
zijn de gemeente Westerveld, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Samen met onder
meer Recreatieschap Drenthe en Provincie Drenthe hebben zij zitting in het overleg
Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek. In dit overleg is aan de orde gesteld dat
er een wens ligt om tot een meer gezamenlijke aanpak van het beheer van de fietspaden te
komen in dit gebied. De huidige situatie is dat elke terreineigenaar haar eigen
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onderhoudsregime heeft. Met als gevolg dat de kwaliteit van de fietspaden sterk varieert en
er geen schaalvoordelen worden gerealiseerd. Om te komen tot een totaal onderhoudsplan
voor het Regionaal Landschap worden in deze rapportage drie stappen doorlopen:
Stap 1: Inventarisatie en analyse
In de eerste stap hebben we de omvang en aard van het fietsnetwerk in de drie
natuurgebieden en het tussenliggende gebied geïnventariseerd. Dit is als het ware een
nulmeting. Hierbij hebben we gekeken naar het aantal kilometers vrij liggend fietspad, type
verharding, breedte, onderhoudsstaat en beheerder.
Stap 2: definiëren gezamenlijke ambitie
Met de beleidsvertegenwoordigers van de betrokken partijen is vervolgens een ambitie
bepaald voor het fietspadennetwerk in het Regionaal Landschap. Hierin stonden de
volgende vragen centraal:
 Hoe ziet het ideale fietspadennetwerk in dit gebied er uit? Missen er nog verbindingen
of zijn er te veel paden?
 Wat is het (minimale) onderhoudsniveau van de fietspaden in het gebied?
 Op welke termijn willen we dit niveau bereiken?
Stap 3: realiseren van de ambitie
Vervolgens is met de beleidsvertegenwoordigers van de betrokken partijen afgestemd over
de manier waarop de gezamenlijke ambitie gerealiseerd kan worden. Er worden diverse
varianten verkend voor een gezamenlijk onderhoudsplan voor de fietspaden in het
Regionaal Landschap. Ook is geïnventariseerd welke financieringsmogelijkheden er zijn
voor het bereiken van de ambitie.
De resultaten hebben we verwerkt tot een voorstel voor een gezamenlijk onderhoudsplan
voor de fietspaden in het Regionaal Landschap. In dit onderhoudsplan is aangeduid:
 Verdeling van de onderhoudskosten naar terreineigenaren (wie betaalt wat?)
 Organisatie van het onderhoud (wie doet wat?)
 Planning
1.2
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat in op de meerwaarde van de fiets en maakt de kosten en baten van
investeringen in infrastructuur inzichtelijk. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de ambitie die
de ambtelijke werkgroep van het Regionaal Landschap heeft. In hoofdstuk 4 worden de
individuele fietspaden geïnventariseerd en het hoofdfietsnetwerk geanalyseerd. Hoofdstuk 5
behandelt de vertaling van ambitie naar uitvoering, waarna in hoofdstuk 6 een conclusie
volgt met de aandachtspunten voor het vervolgproces.

6 (35)

2

De meerwaarde van de fiets

2.1
De fiets als slim en duurzaam alternatief
De fiets heeft de wind in de rug: in Nederland hebben we bijna 23 miljoen fietsen en ruim
een kwart van alle verplaatsingen vindt op de fiets plaats. In steden als Zwolle, Leiden,
Groningen en Leeuwarden heeft de fiets een aandeel van 40-50% in de gemaakte
verplaatsingen. Ook in het buitengebied heeft de fiets een steeds belangrijker aandeel,
mede door de opkomst van de e-bike en speed pedelec, het reduceren van de buslijnen in
de kleine kernen en het reizen na Corona, waarbij de verwachting is dat er blijvend meer zal
worden gefietst1.
Steden en regio’s investeren dan ook volop in een betere positie voor de fiets en de fiets
staat nadrukkelijk op de politieke agenda, ook in Drenthe. Door de opkomst van de e-bike
en de speed pedelec is de fiets ook op de middellange afstand (tot 20-25 km) steeds vaker
een volwaardig en slim alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. De fiets speelt dan
ook een cruciale rol in het bereiken van emissievrije mobiliteit, maar is ook flexibeler,
goedkoper, socialer en gezonder.
2.2
Opkomst e-bike en speed pedelec
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen voor de fietsbereikbaarheid is de opkomst van de
elektrische fiets. De laatste jaren is de verkoop van elektrische fietsen fors toegenomen (zie
onderstaande grafiek links (bron: BOVAG/RAI)). In 2018 werd de e-bike zelfs voor het eerst
meer verkocht dan de klassieke stadsfiets. Waar voorheen de elektrische fiets vooral door
65-plussers en minder validen gebruikt werd, is de elektrische fiets in de afgelopen jaren
definitief doorgebroken bij doelgroepen die voorheen om diverse redenen (imago, hoge
kosten) geen gebruik maakten van een elektrische fiets (bijvoorbeeld scholieren en
forenzen). De stijgende verkoop van elektrische fietsen gaat gepaard met een halvering van
de verkoop van alle overige categorieën fietsen.

De laatste doorontwikkeling betreft de speed pedelec. Hiermee kunnen snelheden van 45
km/uur worden gehaald waardoor de speed pedelec qua reistijd van deur-tot-deur nog meer
een volwaardig alternatief voor het autoverkeer vormt. Het aantal verkochte speed pedelecs
is vooralsnog echter zeer bescheiden ten opzichte van het aantal verkochte e-bikes (zie
bovenstaande grafiek rechts (bron: BOVAG/RAI)). Het verkoopaantal bedraagt circa 34.000 per jaar, minder dan 2% van het totaal aantal e-bikes. De komende jaren zal moeten
blijken in hoeverre de speed pedelec door gaat breken bij een brede doelgroep.

1

KiM, 2020, ”Nieuwe inzichten mobiliteit en de Coronacrisis”
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2.3
Recreatieve meerwaarde
Diezelfde fiets die dagelijks duizenden mensen naar hun werk, school, bushalte of station
brengt, zorgt tevens voor plezier en ontspanning. Met de drie grote natuurgebieden in het
Regionaal Landschap en de hoge landschappelijke kwaliteit van dit gebied, vormt de regio
een aantrekkelijke bestemming om te recreëren en met name te fietsen.
Net als utilitaire verplaatsingen betreft het aantal gereden kilometers voor recreatief gebruik
circa 40% van het totaal (bron: Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid, Mobiliteitsbeeld 2019). Het
fietsgebruik (afgelegde afstand) is in Nederland sinds 2010 toegenomen met ongeveer 4%
tot ruim 15 miljard. Deze toename geldt vooral voor woon-werk- en vrijetijdsverplaatsingen.
2.4
Kosten en baten opwaarderen infrastructuur
Uit diverse onderzoeken 2 blijkt dat investeren in fietsinfrastructuur meerwaarde heeft voor de
samenleving in brede zin en dat de voordelen verder reiken dan mobiliteit en duurzaamheid.
Een breed Europees onderzoek uit 2016 door de European Cyclists’ Federation laat zien dat
de baten van het fietsen in Nederland uitkomen op meer dan € 77 miljard per jaar, terwijl de
uitgaven van de gezamenlijk overheden ongeveer een half miljard per jaar bedragen. De
grootste voordelen betreft de verbetering van de gezondheid van de bevolking en de daarmee
bespaarde uitgaven aan volksgezondheid.
Om de kosten en baten van de fiets te kunnen kwantificeren zijn door Decisio in opdracht van
het ministerie IenW MKBA waarderingskengetallen opgesteld (Waarderingskengetallen
MKBA Fiets: state-of-the-art, 2017). De volgende maatschappelijke kosten en baten als
gevolg van het uitbreiden en verbeteren van het fietsnetwerk zijn hierin meegenomen.
Thema

Indicator

Effecten

Kosten

Investering

Eenmalige realisatiekosten

Beheer en
onderhoud

Periodiek terugkerende kosten (Life Cycle 1-1,5% (nieuw fietspad)
Costs)
4-5% (kunstwerken)

Exploitatie

Operationele kosten faciliteiten

Vermeden
investeringen

Investeringen in andere projecten die
uitgesteld of vermeden kunnen worden

Reistijd

Kortere reistijden en/of afstanden

Betrouwbaarheid

Kans op congestie en vertraging

Reiskosten

Verandering reiskosten door modal shift

Comfort en
beleving

Toename comfort, aantrekkelijkheid en
sociale veiligheid fietsroute

Effecten overig
verkeer

Effecten als gevolg van modal shift vanuit
auto en OV (capaciteit, betrouwbaarheid)

Comfort en
beleving

Toename comfort, aantrekkelijkheid en
sociale veiligheid fietsroute

Extra recreatiemogelijkheden

Ontsluiting groter gebied/nieuwe routes
door uitbreiding/verbetering fietsnetwerk

Additionele
bestedingen

Stijging omzet en extra werkgelegenheid
in toeristische sector en horeca

Bereikbaarheid

Recreatie
meerwaarde

Waarderingskengetallen
fietsinfrastructuur

€ 9,00/uur

€ 3,63/uur

€ 2,69/uur

Fietstoeristen: € 32-54
p.p.p.d.

2

Zie onder andere:
The EU Cycling economy, European Cyclists’ Federation (2016);
Samenwerken aan meer bereikbaar - Eindevaluatie van 6 jaar fietsstimulering in Zuid-Limburg 2012-2017,
Maastricht Bereikbaar (2018);

Urban mobility from a human scale - promoting and facilitating active travel in cities, Sweco (2018);
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Dagtocht: € 3,30 p.p.
Gezondheid

Fitheid

Verhoging fysieke/mentale fitheid leidt tot + 18% productiviteit
hogere productiviteit en meer levensgeluk

Ziekte

Minder ziekteverzuim leidt tot een hogere
arbeidsproductiviteit (1,3 dagen/jaar
minder ziekteverzuim)
Lager risico op specifieke ziekten leidt tot
minder zorgkosten en een lagere
ziektelast (meer kwaliteit van leven)

Levensverwachting Nut van langer leven door stijging
levensverwachting
Verkeersveiligheid Objectieve
veiligheid

Ervaren veiligheid

Externe effecten

Overige effecten

Arbeidsproductiviteit: +
€0,04/ fiets km
Zorgkosten: – €0,03/fiets
km
Ziektelast: – € 0,08/fiets
km
Levensduur: + € 0,07/fiets
km

Effect op medische kosten, (im)materiële Kosten
schade en productiviteitsverlies als gevolg verkeersonveiligheid:
van aanrijdingen of enkelzijdige
€ 0,34/fiets km
ongevallen
Vervoermiddelkeuze als gevolg van
onveilig gevoel (minder, korter, niet
fietsen)

Schadelijke stoffen Verminderde uitstoot CO2, fijnstof,
stikstof- en zwaveloxide

Auto: € 1,01/km
Fiets: € 0,03/km

Geluid

Minder geluidsoverlast door autoverkeer

Auto: € 0,014/km (fiets:
nihil)

Equity

De fiets als betaalbaar vervoermiddel draagt bij aan gelijkheid in de
samenleving (basismobiliteit, economische kansen, extra
vervoersoptie)

Sociale cohesie

Positief effect op sociale cohesie/interactie en leefbaarheid door
fietsvriendelijke omgeving en vermindering barrière-effect van drukke
wegen

Imago

Positief effect van imago/status als een fietsregio/-provincie die
waarde hecht aan duurzaamheid en gelijke toegang tot mobiliteit
(toerisme, bedrijven, trots)

Grond- en
woningwaarde

Wijken in een fietsvriendelijke omgeving
worden aantrekkelijker gevonden en leidt
tot hogere woningwaarden

Ruimtelijke
kwaliteit

Verbetering ruimtelijke kwaliteit door toename fietsers en afname
autoverkeer

Halvering verkeer 
woningwaarde + 1,4%

2.5
Conclusie: de meerwaarde van de fiets
De fiets is in trek en alles wijst er op dat dit de komende jaren alleen nog maar zal
toenemen. Fietsen draagt bij aan leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Mensen
die meer fietsen zijn gezonder en gelukkiger 3. En door meer mensen aan het fietsen te
krijgen wordt een bijdrage geleverd aan het bereiken van klimaatdoelen. Diverse andere
ontwikkelingen, zoals vergrijzing (de e-bike was in beginsel populair onder ouderen), de
toenemende maatschappelijke aandacht voor gezondheid en milieu en het reizen na
COVID-19 maken dat het met oog op de toekomst loont om nu te investeren in
fietsinfrastructuur.

3

KiM, 2018, ”Fietsfeiten”
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3

Gezamenlijke ambitie

In een werksessie met de ambtelijke werkgroep van het Regionaal Landschap is het
fietsnetwerk besproken en bediscussieerd wat de ambitie is van het fietsnetwerk in het
gebied. Hieronder wordt ingegaan op deze ambitie en hoe deze ambitie te relateren is aan
de categorisering van het Drentse fietsnetwerk.
3.1
Ambitie
Recreatie en natuur gaan hand in hand. Een goede balans tussen beiden is van groot
belang. Bij een goed evenwicht tussen recreatieve belangen en natuurbelangen kunnen
beide zaken elkaar zelfs versterken. De ambitie voor het recreatieve hoofdfietsnetwerk is
dan ook om de aanwezige verbindingen te optimaliseren met inachtneming van de
natuurwaarden in het gebied. Routes die nu al veel gebruikt worden (sterke schakels)
moeten van goede kwaliteit zijn (o.a. verharding, breedte) om te voldoen aan de behoeftes
van gebruikers. Zowel dag- als verblijfrecreanten hebben gezamenlijk belang bij een goede
aansluiting van recreatieroutes op bezienswaardigheden, recreatieve hotspots en
horecagelegenheden in de omliggende kernen.
Daarnaast is het in 2020 ook wenselijk om te beschikken over voldoende brede fietspaden
om, als gevolg van COVID-19, drukte op het fietspad in goede banen te kunnen leiden. In
de zomer van 2020 is gebleken dat meer Nederlanders in eigen land op vakantie zijn
gegaan. De druk op de toeristische plekken, natuurgebieden en recreatieve attracties is
hierdoor toegenomen.
Er is behoefte aan een duidelijke hoofdstructuur van fietspaden met voldoende breedte in
de natuurgebieden. Omwille van de toenemende snelheden en snelheidsverschillen op het
fietspad door toenemende verkoop en gebruik van elektrische fietsen ligt deze breedte op
minimaal 2 meter bij een tweerichtingen fietspad. Het ultieme dwarsprofiel biedt ruimte om
naast elkaar te fietsen, in te halen, conflicten met tegenliggers te voorkomen en het
bermongevallen te vermijden. In de praktijk heeft een fietser circa 1 meter bewegingsvrijheid
in de breedte nodig om veilig te kunnen fietsen (inclusief ‘vetergang’ 4). Om met twee fietsers
naast elkaar te kunnen fietsen of te passeren is dus een 2 meter breed fietspad nodig.
Verharde paden (beton/asfalt of klinkers/tegels) hebben hierin de voorkeur, maar ook
halfverharde paden (schelpenpaden) zijn passend in het gebied en dragen bij aan de
beleving van het gebied. Onverharde paden maken bij voorkeur geen onderdeel uit van het
hoofdfietsnetwerk. Uiteraard is het niet de bedoeling dat onverharde paden verhard moeten
worden, want ook de onverharde paden dragen bij aan de beleving van het natuurgebied.
De keuze zal wel gemaakt moeten worden of onverharde paden onderdeel moeten blijven
van het hoofdfietsnetwerk.
De gestelde ambitie is op lange termijn te behalen, maar ook op korte termijn (binnen nu en
twee jaren) kunnen de eerste aanbevelingen voor het fietsnetwerk al gerealiseerd worden.
Dit onderhoudsplan biedt namelijk inzichten in de status van het fietsnetwerk en diverse
scenario’s waaruit gekozen kan worden. Zo kunnen bepaalde ambities relatief snel en
zonder grote investeringen behaald worden (bijvoorbeeld groot onderhoud op slecht
beoordeelde fietspaden), terwijl het daadwerkelijk realiseren of verwijderen van
infrastructuur een nadere verkenning behoeft naar bijvoorbeeld huidige fietsintensiteiten,
kosten en baten.

4

Men fietst nooit kaarsrecht, er vinden altijd kleine stuurbewegingen plaats tijdens het fietsen
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3.2
Categorisering van het fietsnetwerk
Met de provincie Drenthe, de Drentse gemeenten en de Fietsersbond is het Drentse
fietsnetwerk, zoals is vastgesteld in 2005 en 2014, in 2020 geactualiseerd en herijkt. Hierbij
is een gelaagdheid aangebracht in het fietsnetwerk conform het beleid van het CROW.
Hierbij zijn de volgende categorieën bepaald:
 Doorfietsroutes
 Hoofdfietsnetwerk (utilitair en recreatief)
 Basisnetwerk
In de provincie Friesland is het fietsnetwerk op ongeveer dezelfde manier gecategoriseerd.
Ook daarin wordt een hoofdfietsnetwerk gedefinieerd. De doorfietsroutes worden in
Friesland snelfietsroutes genoemd. In Friesland wordt, voor zover bekend, geen
basisnetwerk onderscheiden.
De Drentse (en Groningse) doorfietsroutes zijn de routes waar de hoogste kwaliteit wordt
nagestreefd. De fietser heeft de prioriteit op deze wegen, waarbij hoofdzakelijk gebruik
gemaakt wordt van vrijliggende (brom)fietspaden of fietsstraten. De fiets heeft voorrang op
de kruisende wegen (met uitzondering van gebiedsontsluitingswegen of wegen met hoge
autointensiteiten). De infrastructuur bestaat uit asfalt- of beton en er wordt naar gestreefd
een breedte van 4 meter te bieden. De doorfietsroutes in Drenthe verbinden de grootste
steden (Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel) met elkaar en met de grote kernen nabij
deze steden. Deze doorfietsroutes zijn nog niet gerealiseerd, maar de komende periode
wordt geïnventariseerd welke routes de hoogste potentie hebben om binnen enkele jaren
opgewaardeerd te worden tot doorfietsroute.
In Friesland worden Harlingen, Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek de komende
jaren via het snelfietsroutenetwerk beter verbonden.
Aangezien het snelfiets-/ doorfietsroute netwerk een ’plus’ is op het utilitaire hoofdfietsnetwerk en nog gerealiseerd moeten worden, worden de snelfiets-/doorfietsroutes in het
kader van dit onderhoudsplan niet nader geanalyseerd.
Het hoofdfietsnetwerk bestaat uit twee overlappende netwerken: het utilitaire en het
recreatieve hoofdfietsnetwerk. Het utilitaire hoofdfietsnetwerk is bedoeld om een
kwalitatief goede infrastructuur te bieden en verbindt de dorpen met meer dan 1.000
inwoners met elkaar. Deze verbindingen zijn met name belangrijk voor de woon-werk en
woon-schoolrelaties. Het streven is om op alle routes die onderdeel uitmaken van het
utilitaire hoofdfietsnetwerk te voorzien van vrijliggende fietspaden. Daarnaast wordt ook
aangegeven dat een directe verbinding vanuit de stad of het dorp richting het buitengebied
ook door de recreatieve fietser wordt gebruikt. Het utilitaire hoofdfietsnetwerk krijgt hierdoor
ook een functie als ‘verbindingsroute’ tussen het stedelijke gebied en het groen. Daarnaast
is het een snelle, directe verbinding tussen de natuurgebieden in het Regionaal Landschap.
In de werksessie met de ambtelijke werkgroep is het fietsknooppuntennetwerk genoemd als
één van de belangrijkste fietsnetwerken in het gebied, het recreatieve hoofdfietsnetwerk.
Het doel van het recreatieve hoofdfietsnetwerk is namelijk om de kernen en voorzieningen
te verbinden met het landschap en de natuur. Het systeem is eenvoudig te begrijpen en
overige (thematische) fietsroutes zijn veelal gebaseerd op de knooppunten als
oriëntatiepunten. Het recreatieve hoofdfietsnetwerk bestaat uit fietspaden,
fiets(suggestie)stroken of de openbare weg. Het belangrijkste is dat de fietser hier veilig kan
fietsen. Als dit op de openbare weg gebeurt, moet de snelheid of de auto-intensiteit niet
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dermate hoog zijn en verschillen ten opzichte van de fietser. Alleen zo kan veilig gefietst
worden.

Het basisnetwerk bestaat uit alle overige fietspaden die geen onderdeel uitmaken van het
netwerk van doorfietsroutes of het hoofdfietsnetwerk. Hieraan worden in het kader van dit
onderzoek geen minimale inrichtingseisen of richtlijnen gekoppeld. Wel wordt het basisnet
geanalyseerd, zodat eventuele alternatieve routes in beeld kunnen worden gebracht.
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4

Inventarisatie en analyse

In dit hoofdstuk worden de individuele fietspaden in het Regionaal Landschap kort
geanalyseerd en wordt beoordeeld of en waar het hoofdfietsnetwerk in dit gebied voldoet
aan de ambitie, zoals geformuleerd is in hoofdstuk 3.
4.1
Padenstructuur
In onderstaande figuur zijn de vrijliggende fietspaden in het gebied weergegeven. Binnen de
drie natuurgebieden zijn diverse fietspaden aanwezig, terwijl tussen de natuurgebieden
meer sprake is van gemengd verkeer, waarbij de fiets en het overige (auto)verkeer de weg
delen. Door het Regionaal Landschap (noord-zuid) ligt de fietsroute langs de Drentse
Hoofdvaart/N371. Ook is de oost-westverbinding tussen Vledder en Dieverbrug langs de
N855 grotendeels voorzien van een vrijliggend fietspad.

4.2
Beheerders
In het gebied is sprake van meerdere fietspadbeheerders. Zo zijn er paden in beheer bij de
provincie Drenthe, de gemeenten Westerveld, Ooststellingwerf, Midden-Drenthe en De
Wolden en de terreinbeherende partijen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Om te
komen tot één onderhoudsplan voor alle partijen, is het wenselijk inzichtelijk te hebben
welke partij verantwoordelijk is voor het beheer van welk fietspad. Dit staat in onderstaande
figuur weergegeven. In de tabel staat weergegeven hoeveel kilometer elke partij beheert.
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Partij
Provincie Drenthe
Gemeenten
Gemeente Westerveld
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Midden-Drenthe
Gemeente De Wolden
Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten
Totaal

Kilometer
39,8
202,7
167,2
19,0
9,8
6,7
49,7
11,6
303,6

De fietspaden langs de provinciale wegen in het gebied (N371, N855 en N353) zijn in
beheer bij de provincie. Buiten de natuurgebieden zijn de fietspaden in beheer bij de
gemeenten. In de natuurgebieden worden de paden beheerd door zowel de gemeenten als
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Alleen in het Holtingerveld is Natuurmonumenten
geen beheerder van de fietspaden.
4.3
Hoofdfietsnetwerk
Het hoofdfietsnetwerk is het belangrijkste netwerk voor de natuurgebieden en in het
Regionaal Landschap. Het utilitaire en het recreatieve hoofdfietsnetwerk vormen samen het
belangrijkste hoofdfietsnetwerk voor deze studie. In onderstaande figuur staat het
hoofdfietsnetwerk weergegeven inclusief de overige paden in het Regionaal Landschap. Het
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valt hierin op dat er weinig overige fietspaden zijn (basisnetwerk) die geen onderdeel
uitmaken van het utilitaire en recreatieve hoofdfietsnetwerk.

4.4
Toeristische en recreatieve voorzieningen
Het is belangrijk inzichtelijk te maken waar de belangrijkste toeristische en recreatieve
voorzieningen gelegen zijn. Dit bepaalt grotendeels waar de fietsers vandaan komen en
waar ze naar toe fietsen. Daarom zijn de grote autoparkeerplaatsen (opstapplekken),
campings, hotels en bungalowparken en toeristische trekpleisters in kaart gebracht.
Uiteraard zijn de kernen in en rondom de natuurgebieden ook van belang qua aanbod van
(horeca)voorzieningen.
Wat allereerst opvalt is de mate waarin de afzonderlijke recreatieve en toeristische functies
zijn verbonden met het hoofdfietsnetwerk. Elke camping met meer dan 25 plaatsen is
aangesloten op het fietsnetwerk, evenals de hotels, pensions en vakantieparken. Er kan
geconcludeerd worden dat het hoofdfietsnetwerk voldoende dekkend is.
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4.5
Kwaliteit hoofdfietsnetwerk
In deze paragraaf wordt het hoofdfietsnetwerk beoordeeld op onderstaande punten:
 Wegtype (fietspad of openbare weg) 5
 Verharding (verhard, halfverhard of onverhard) 6
 Beoordeling wegkwaliteit 7
 Breedte 8
 Geregistreerde ongevallen 9
Dit is als het ware de eerder genoemde nulmeting, waaruit mogelijke knelpunten al
gedefinieerd kunnen worden ten behoeve van het volgende hoofdstuk.
4.5.1
Wegtype
In onderstaande figuur is voor het hoofdfietsnetwerk inzichtelijk gemaakt waar een fietspad
aanwezig is (inclusief fietssuggestiestroken) of waar de weg gedeeld wordt met het overige
verkeer op de lokale wegen. In de natuurgebieden is hoofdzakelijk sprake van vrijliggende
fietspaden. Er zijn weinig openbare wegen waar de weg met het autoverkeer gedeeld moet
worden. Enkel aan de randen van de natuurgebieden richting de kernen en in de bebouwde
kom is er sprake van fietsen op de openbare weg. In de natuurgebieden is op enkele tracés
binnen het hoofdfietsnetwerk geen fietspad aanwezig. Per natuurgebied worden deze tracés
hieronder genoemd.

5

Bronnen: OpenStreetMap (OSM), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en gegevens Fietsersbond
Bronnen: OpenStreetMap (OSM), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en gegevens Fietsersbond
7
Bron: gegevens Fietsersbond en input stakeholders
8
Bron: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
9
Bron: VIA software
6

16 (35)

Drents-Friese Wold
 Hoogersmilde-Appelscha, Bosweg/Oude Willem tussen de op-/afrit van de N381 (nabij
knooppunt 63) tot aan het Bungalowpark Het Drentse Wold bij Hoogersmilde (knooppunt
65). Intensiteiten voor het autoverkeer zijn niet aanwezig om te kunnen beoordelen of
deze situatie veilig is. Er zijn wel alternatieve omrijdroutes via fietsinfrastructuur via ’t
Groote Veen en het nieuwe beleeffietspad in de Oude Willem (knooppunt 38 en 39).
 Doldersum, Storkweg. Intensiteiten voor het autoverkeer zijn niet aanwezig om te
kunnen beoordelen of deze situatie veilig is, maar dit lijkt geen belangrijke
ontsluitingsweg te zijn.
 Doldersum-Diever, Dieverseweg/Doldersummerweg. Intensiteiten voor het autoverkeer
zijn niet aanwezig om te kunnen beoordelen of deze situatie veilig is, maar dit lijkt geen
belangrijke ontsluitingsweg te zijn.
Holtingerveld
 Darp, Hunebeddenweg, nabij de Havelterberg en hunebedden D53 en D54. Het fietspad
is hier over een lengte van 500 meter afwezig.
Dwingelderveld
 Lhee, Oude Hoogeveensedijk, tussen Lhee en Radiotelescoop Dwingeloo (Astron).
Aangezien deze weg is vrijgesteld voor autoverkeer enkel met de bestemming van de
radiotelescoop, is het een veilige fietsroute.
 Lhee - Spier, N855 (Spieregerweg). Ondanks dat deze route geen hoofdfietsroute is, is
er geen verbod op fietsverkeer op deze provinciale weg. Er zijn kwalitatief goede
alternatieve routes voor de fietser, maar het kan leiden tot gevaarlijke situaties.
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4.5.2
Verharding
Mede door de toenemende verkoop en het gebruik van de snelle fietsen (e-bike, speed
pedelec) is het van belang een goede wegdekverharding te bieden op de fietsroutes. Bij de
fietspaden is het dus gewenst te beschikken over een gesloten (asfalt/beton) of open
(klinkers, tegels) verharding om veilig te kunnen fietsen of elkaar te kunnen passeren.
Uiteraard kunnen fietsers ook gebruik maken van halfverharde paden, zoals schelpen of
grind. In het uiterste geval kunnen fietsers over de onverharde paden (zand) fietsen. Deze
fietspaden komen echter weinig voor in de natuurgebieden.
Het hoofdfietsnetwerk is bedoeld om de fietsers veilig te laten fietsen over de fietspaden.
Onverharde (zand)paden zijn bij droogte (mul) of na neerslag (plassen) lastig begaanbaar
voor de reguliere fietser. Voor mountainbikers of fietsers op ATB’s is dit mogelijk anders.
Halfverharde paden (grind, schelpen) zijn al begaanbaarder en bieden de fietser ook een
’natuurlijke’ beleving. De verharde fietspaden met gesloten (asfalt/beton) of open
(klinkers/tegels) verharding zijn het gemakkelijkst en veiligst begaanbaar. Juist de
afwisseling tussen de verharde en halfverharde paden bieden de meeste fietsers de beste
beleving van het gebied.

Onverhard (zand)pad

Halfverhard (schelpen)pad

Verhard (beton)pad

Verhard (asfalt)pad

Kijkend naar de verharding buiten de natuurgebieden zijn er hoofdzakelijk verharde wegen
en paden aanwezig. Zoals in de vorige paragraaf ook zichtbaar was, is buiten de
natuurgebieden sprake van gemengd verkeer. In sommige gevallen is er een halfverhard
fietspad naast de openbare weg aanwezig. In de natuurgebieden verschilt de situatie.
Hieronder is weergegeven welke verhardingen voorkomen in de drie natuurgebieden.
Drents-Friese Wold
In het Drents-Friese Wold is het merendeel van de paden in het hoofdfietsnetwerk verhard.
De halfverharde paden komen met name in het Aekingerzand, Aekingerveld, de Kale
Duinen, Prinsenbos, Dieverveld, Dieverzand en langs ’t Groote Veen voor. Ook het fietspad
tussen Doldersum en Diever is halfverhard (rondom knooppunt 59).
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Holtingerveld
In het Holtingerveld is er grofweg een gelijke verdeling van aanwezig verharde en
halfverharde fietspaden. De fietspaden rond het Holtingerveld zijn grotendeels verhard
evenals het fietspad tussen Wapserveen en Holtinge via de Studentenkampweg
(knooppunten 10, 08, 52, 51) en het fietspad tussen Havelte en Uffelte via de Nieuwe
Ruiterweg (knooppunt 03, 74, 52). Het fietspad tussen de westkant (Havelterberg) en de
oostkant van het Holtingerveld is halfverhard, evenals de noord-zuid verbinding tussen de
Wapserveenseweg en de Weg Achter De Es.
Dwingelderveld
Net als in het Holtingerveld zijn de fietspaden aan de randen van het natuurgebied verhard,
maar ook door het gebied (noord-zuid en oost-west) lopen verharde fietspaden. De
halfverharde paden liggen ten zuiden van het Dwingelderzand, Lheederzand en het
Koelevaartsveen (oost-west, knooppunten 88, 83, 43) en tussen het Lheederzand en het
bezoekerscentrum Dwingelderveld nabij Benderse (knooppunt 83, 57). Daarnaast is één
tracé aan de rand van het Dwingelderveld onverhard en onderdeel uitmakend van het
hoofdfietsnetwerk. Dit is tussen Ansen en knooppunt 56 (Grote Veldweg) over een lengte
van circa 825 meter.

4.5.3
Beoordeling wegkwaliteit
De Fietsersbond heeft inzichtelijk gemaakt wat de kwaliteit is van de fietspaden in het
gebied. Deze dataset wordt met behulp van vrijwilligers ingevuld en aangepast. Hierdoor
kan het gebeuren dat weergegeven data niet meer actueel is. Het geeft echter wel het
meest uitgebreide beeld van de wegkwaliteit van de fietspaden. Vervolgens hebben de
terreinbeherende instanties deze kwaliteit geactualiseerd.
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Uit deze data blijkt dat de verharde en halfverharde paden in het gebied hoofdzakelijk als
goed of redelijk worden beoordeeld, terwijl de onverharde paden hoofdzakelijk slecht tot
redelijk bevonden worden.
Aangezien in het buitengebied de fietser grotendeels de openbare weg gebruikt, is het hier
niet inzichtelijk gemaakt wat de beoordeelde wegkwaliteit is. Vanwege het autoverkeer op
deze wegen wordt aangenomen dat deze kwaliteit goed is. Van de fietspaden in het
buitengebied is te concluderen dat de kwaliteit goed is, op enkele fietspaden na die redelijk
worden bevonden.

Van de natuurgebieden kan het volgende geconcludeerd worden over de kwaliteit van de
fietspaden:
Drents-Friese Wold
 De fietspaden door het Aekingerzand, Aekingerbroek en langs ’t Groote Veen
(knooppunten 83, 85, 88, 63, 39) zijn van slechte kwaliteit. Het betreffen halfverharde
paden. Alternatieve routes zijn niet in de buurt, waardoor deze paden door veel fietsers
gebruikt zullen worden. Echter, in juli 2020 is uitgebreid onderhoud gepleegd aan deze
paden in het Drents-Friese Wolde waarbij de bovenlaag is vernieuwd. Aangenomen kan
worden dat deze paden al zijn opgewaardeerd van slecht naar goed. Deze fietspaden
zijn in beheer van Staatsbosbeheer.
 De beton- en asfaltpaden zijn van goede kwaliteit, met uitzondering van een belangrijke
oost-west verbinding tussen knooppunten 64, 62, 61, 39 en 63. Dit fietspad wordt als
redelijk beoordeeld. Dit fietspad is in beheer bij de gemeenten Westerveld en
Ooststellingwerf.
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Holtingerveld
 Het verharde pad ten noorden van het militair oefenterrein is beoordeeld als slecht over
circa 4 kilometer. Over een lengte van circa 550 meter is dit fietspad onderdeel van het
hoofdfietsnetwerk. De beheerder is de gemeente Westerveld.
 De overige paden in het gebied zijn beoordeeld als redelijk tot goed.
Dwingelderveld
 De fietspaden zijn redelijk tot goed. Wat opvalt is dat de fietspaden aan de oostkant van
het Dwingelderveld goed zijn, terwijl de fietspaden aan de westzijde als redelijk
beoordeeld worden.
 Eén tracé aan de rand van het Dwingelderveld is onverhard (zie hierboven), onderdeel
uitmakend van het hoofdfietsnetwerk en van slechte kwaliteit. Dit is tussen Ansen en
knooppunt 56 (Grote Veldweg) over een lengte van circa 825 meter.
4.5.4
Breedte
De breedtes van de fietspaden in het Regionaal Landschap variëren sterk. Er zijn
fietspaden van een halve meter, maar ook fietspaden van ruim 3 of zelfs 4 meter breed.
De centrale assen langs de provinciale wegen hebben een zekere breedte van minimaal 2,5
tot 3,0 of 3,5 meter (zie onderstaande figuur).
In het Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld is de gemiddelde breedte van de
fietspaden 2,2 meter, in het Holtingerveld is dit slechts 1,7 meter. Van de openbare wegen
in het buitengebied is de breedte niet inzichtelijk gemaakt. Vanwege het autoverkeer wordt
aangenomen dat de breedte hier ruim voldoende is. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de
gemeenten.
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Om inzichtelijk te maken waar de breedte voldoet aan de ambitie (2,0 meter brede
fietspaden) en waar niet, is in onderstaande figuur in het rood weergegeven waar de
fietspaden minder dan 2,0 meter breed zijn.

Van de breedte van de fietspaden in de natuurgebieden kan het volgende geconcludeerd
worden:
Drents-Friese Wold
 Er zijn diverse fietspaden die onder de 2,0 meter breed zijn. Met name de halfverharde
fietspaden door het Aekingerzand, Aekingerbroek en langs ’t Groote Veen (knooppunten
88, 63, 39) zijn circa 1,5 meter breed.
 Het oost-west halfverharde fietspad over de Kale Duinen (ten noordoosten van
Zorgvlied) varieert tussen de 1,0 en 1,5 meter.
 Het halfverharde fietspad tussen Doldersum en Wateren is circa 1,0 tot 1,5 meter breed
Holtingerveld
 Het verharde fietspad ten noorden van het militair oefenterrein en aan de noordkant van
het Holtingerveld is circa 1,0 tot 1,5 meter breed
 Het verharde fietspad ten noorden van Havelte (oost-west) is circa 1,0 tot 1,5 meter
breed.
 De halfverharde fietspaden langs en tussen het Oosterzand en Westerzand zijn circa 1,5
meter breed.
Dwingelderveld
 De fietspaden aan de oostkant van het Dwingelderveld zijn circa 1,5 meter breed, terwijl
de fietspaden aan de westzijde grotendeels breder dan 2,0 meter zijn.
 Het fietspad ten oosten van Lhee (knooppunt 95, 96) is circa 1,0 tot 1,5 meter breed.
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4.5.5
Veiligheidsknelpunten
Een laatste indicatie van de kwaliteit van het fietsnetwerk is de veiligheid van het
fietsnetwerk. Veiligheidsknelpunten kunnen onder andere ontstaan door de kwaliteit
(ophogingen door boomwortels, kuilen, et cetera) en de inrichting van de infrastructuur
(zichtbaarheid wegverloop, breedte van fietspaden en -stroken, et cetera). Daarnaast is het
voertuig (de fiets) of het gedrag van fietsers of overige verkeersdeelnemers een
(mede)oorzaak van fietsongevallen. 10
Veiligheidsknelpunten kunnen inzichtelijk gemaakt worden door te kijken naar
geregistreerde ongevallen waar een fietser bij is betrokken. Desondanks is de
registratiegraad van fietsongevallen dermate laag om er goede conclusies aan te stellen.
Het geeft slechts een indicatie waar diverse ongevallen op een traject of een bepaald
(kruis)punt plaatsvinden. Zodra er sprake is van een concentratie (meerdere ongevallen bij
elkaar) kan gesproken worden over een onveilige situatie.
In onderstaande figuur zijn de ongevallen in het projectgebied weergegeven. Tussen januari
2014 en augustus 2020 zijn er in totaal 28 ongevallen in het Regionaal Landschap
geregistreerd waar een fiets, e-bike of snorfiets/scooter bij betrokken is geweest, waarvan
20 met persoonlijk letsel. Er hebben zich geen dodelijke ongevallen voorgedaan. Er zijn
binnen het hoofdfietsnetwerk geen zogenaamde ‘black spots’ aan te wijzen, locaties waar
meermaals ongevallen plaats hebben gevonden.

In de kernen Dwingeloo en Diever zijn wel diverse ongevallen in de buurt van elkaar
geregistreerd. In Diever is dit rondom de kruising Moleneinde-Dwarsdrift, in Dwingeloo is dit
10

SWOV (2017). Feiten en cijfers: wat zijn de belangrijkste oorzaken van fietsongevallen?
https://www.swov.nl/feiten-cijfers/fact/fietsers-wat-zijn-de-belangrijkste-oorzaken-van-fietsongevallen
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rondom de Brink. De oorzaak hiervan is niet te herleiden. In het kader van dit onderzoek
worden hier geen vervolgstappen aan gekoppeld.
Zodra de verkeerssituatie op bijvoorbeeld kruisingen onoverzichtelijk is en het
snelheidsverschil tussen kruisend fietsverkeer en autoverkeer te hoog is, is er ook sprake
van een veiligheidsknelpunt. De stakeholders hebben aangegeven op enkele
fietsoversteken een veiligheidsknelpunt te ervaren, waaronder de oversteek bij de N353
nabij de Holtingerpoort. Dit probleem kan zich ook voordoen op andere (provinciale) wegen
waar de maximale snelheid ter plaatse van de oversteek 80 km/uur is en waar veel fietsers
oversteken.
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5

Realiseren van de ambitie

Zoals is gebleken uit de analyse en inventarisatie (paragraaf 4.5) zijn er voor het
hoofdfietsnetwerk vier parameters waarop kwaliteit bepaald kan worden, te weten:
 Wegtype: is het wenselijk om op de openbare weg te fietsen binnen het
hoofdfietsnetwerk of moet er een vrijliggend fietspad aanwezig zijn?
 Verharding: is de aanwezige verharding gewenst of moeten half-/onverharde fietspaden
opgewaardeerd worden naar verharde fietspaden?
 Beoordeling wegkwaliteit: moeten alle fietspaden in het hoofdfietsnetwerk een goede
wegkwaliteit bevatten, of wordt ook volstaan met redelijke of zelfs slechte fietspaden?
 Breedte: moeten alle fietspaden 2,0 meter breed worden of is de huidige breedte in de
praktijk goed genoeg?
Veiligheidsknelpunten worden in dit hoofdstuk niet nader behandeld. Dit vereist namelijk
een oplossing waar maatwerk geboden dient te worden.
Er zijn drie scenario’s opgesteld en op kosten gezet om het hoofdfietsnetwerk aan te laten
sluiten bij de ambitie. Het gaat hierbij om scenario A, B en C. Bij scenario A is er sprake van
een maximale inzet om de ambitie te halen, maar dit vraagt ook om een grote financiële
bijdrage van de betrokken partijen. Bij scenario B is de ambitie gematigder, evenals de
investering. Scenario C levert geen verbetering van het hoofdfietsnetwerk op.
Tussen de diverse parameters (wegtype, verharding, beoordeling wegkwaliteit en breedte)
kan sprake zijn van een verschil in ambitie, waardoor uiteindelijk een combinatie van
diverse scenario’s mogelijk is.
Scenario

Wegtype

Verharding

Beoordeling
wegkwaliteit

Breedte

A

Nieuwe fietspaden
binnen de
natuurgebieden

Alle fietspaden
verharden

Alle fietspaden een
goede kwaliteitsbeoordeling

Fietspaden opwaarderen
naar minimaal 2,0 meter

B

Nieuwe fietspaden die
onderdeel uitmaken van
het utilitaire
hoofdfietsnetwerk

Onverharde fietspaden
opwaarderen naar
(half)verharde paden

Alle fietspaden minimaal
een redelijke
kwaliteitsbeoordeling

Fietspaden opwaarderen
naar minimaal 1,5 meter*

C

Bestaande fietspaden
behouden, niets extra’s
realiseren

Fietspaden niet
opwaarderen

Fietspaden niet
opwaarderen

Huidige breedte voldoet

* We kiezen ervoor om in het B-scenario een minimale breedte van 1,5 meter te hanteren. Dit wijkt af van het
advies vanuit CROW van 2,0 meter. We kiezen hiervoor om met name het verschil in kosten te duiden tussen
beide scenario’s. Een fietser heeft minimaal 0,75 meter nodig, dus is 1,5 meter echt een minimumbreedte voor
fietspaden (tweerichtingen).

In dit hoofdstuk zetten we ten eerste de vier parameters uiteen ten opzichte van de opgave
en de aanleg- en onderhoudskosten die hieraan gerelateerd zijn in het A- en B-scenario.
5.1.1
Wegtype
Zoals is beschreven in hoofdstuk 4 is circa 300 kilometer fietspad in het Regionaal
Landschap aanwezig. Hiervan ligt ruim 175 kilometer in de drie natuurgebieden, waarvan
circa 150 kilometer onderdeel uitmakend van het hoofdfietsnetwerk. In de drie
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natuurgebieden is hieronder weergegeven hoeveel kilometer binnen het hoofdfietsnetwerk
afwezig is:
Natuurgebied
Drents-Friese Wold
Holtingerveld
Dwingelderveld
Totaal

Hoofdfietsnetwerk
(km)
84,1
28,0
41,1
153,2

Ontbrekend
fietspad (km)
6,4
0,6
5,9
12,9

In onderstaande figuur staan deze ontbrekende schakels in de natuurgebieden
weergegeven. Dit zijn de ontbrekende fietspaden die in het natuurgebied liggen. Wegen
buiten de natuurgebieden of langs de natuurgebieden zijn in deze inventarisatie niet
meegenomen.

Diverse ontbrekende fietspaden in bovenstaande figuur zijn niet realistisch om te realiseren,
vooral omdat bepaalde wegen een doodlopende weg voor auto’s zijn of dat hier enkel
bestemmingsverkeer over rijdt. Per aangeduid ontbrekend fietspad is dus een nadere
afweging nodig om te kunnen besluiten of een fietspad hier noodzakelijk is.
Afhankelijk van de verharding en de breedte kan een kostenraming opgesteld worden voor
het aanleggen van de ontbrekende fietspaden. De opbouw en nadere specificering van de
kostenraming staat in bijlage 1 weergegeven. In onderstaande tabel zijn de directe
bouwkosten en totale investering weergegeven:
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Verharding
Aanleggen asfaltverharding / m2
Verbreden asfaltverharding / m2
Aanleggen betonverharding / m2
Aanleggen halfverharding / m2

Directe bouwkosten
€ 44,00
€ 62,01
€ 36,19
€ 14,05

Investeringskosten
€ 65,05
€ 89,22
€ 53,77
€ 24,86

Per vierkante meter variëren de investeringskosten grofweg tussen de €25 en €90. Daarbij
moet in acht worden genomen dat het bij het A-scenario voor ‘breedte’ gestreefd wordt naar
2,0 meter brede fietspaden (tweerichtingen), waardoor de hierboven genoemde directe
bouwkosten per strekkende meter maal twee genomen moeten worden.
In het B-scenario worden nieuwe fietspaden aangelegd zodra dit binnen het utilitaire
hoofdfietsnetwerk ontbreekt. Aangezien de regio gekenmerkt wordt door de vele
landbouwpercelen, is er naast het reguliere autoverkeer ook sprake van landbouwverkeer
op diverse routes buiten de natuurgebieden. In het kader van de verkeersveiligheid is er een
extra beweegreden om deze utilitaire fietsroutes te voorzien van vrijliggende fietspaden.
Het utilitaire hoofdfietsnetwerk in ogenschouw nemend mist nog circa 14,4 km fietspad
binnen het Regionaal Landschap (buiten de bebouwde kom), zoals te zien is in
onderstaande figuur. Aangezien het hierbij gaat om utilitaire fietspaden, is het gewenst een
zekere breedte te bieden. Het CROW gaat bij utilitaire fietspaden uit van een breedte van
3,0 tot 4,0 meter, afhankelijk van de intensiteiten. Een nieuw verhard fietspad (asfalt) van
3,0, 3,5 en 4,0 meter breed kost circa € 195, € 227 respectievelijk € 260 per strekkende
meter. Om uiteindelijk 14,4 kilometer fietspad aan te leggen zullen deze directe kosten circa
€ 2,8 tot € 3,7 miljoen euro bedragen.
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Samenvatting
Scenario

Wegtype

Kosten in €

A

Nieuwe fietspaden binnen de natuurgebieden

Nadere verkenning benodigd naar
noodzaak. Kosten variëren van ca.
€ 50/m1 tot € 190/m1 bij twee meter
brede fietspaden (afhankelijk van
verharding).

B

Nieuwe fietspaden die onderdeel uitmaken
van het utilitaire hoofdfietsnetwerk

€ 2,8 – € 3,7 miljoen

5.1.2
Verharding
In het Regionaal Landschap is van de 304 kilometer fietspad circa 204 kilometer verhard, 93
kilometer halfverhard en 7 kilometer onverhard. Om 100 kilometer niet-verhard fietspad te
verharden, met name in de natuurgebieden, is een aanzienlijke opgave en vanuit de
doelstellingen voor de Natura 2000-gebieden niet realistisch. Echter, om een indicatie te
geven wat het kost om een twee meter breed verhard fietspad aan te leggen, dient van circa
€ 100 tot € 120 per strekkende meter uitgegaan te worden (zonder grondaankoop),
afhankelijk van beton of asfalt. Totale kosten kunnen oplopen tot € 12 miljoen.
Om in het B-scenario alle onverharde fietspaden binnen het hoofdfietsnetwerk te verharden,
dient slechts 825 meter onverhard fietspad aangepakt te worden. Dit onverharde fietspad
ligt, zoals in paragraaf 4.5.2 ook is vermeld, in het Dwingelderveld aan de Grote Veldweg.
Het opwaarderen van 825 meter onverhard fietspad (1,0 meter breed) naar een 1,5 meter
breed schelpenpad kost (zonder grondaankoop) circa € 25.000. Een 1,5 meter breed
betonpad kost (zonder grondaankoop) circa € 60.000.
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Samenvatting
Scenario

Verharding

Bouwkosten

A

Alle fietspaden verharden

Ca. € 12 miljoen

B

Onverharde fietspaden naar (half)verharde paden

€ 25.000 - € 60.000

5.1.3
Beoordeling wegkwaliteit
Uitgaande van het A-scenario zullen alle fietspaden een goede kwaliteitsbeoordeling
moeten hebben, waarbij allereerst de paden gerehabiliteerd moeten worden, oftewel het
volledig vernieuwen van het fietspad. In totaal is circa 98 kilometer fietspad in slechte of
redelijke staat. Het merendeel van de slechte en redelijke fietspaden is halfverhard. De
rehabilitatiekosten (directe bouwkosten) voor schelpenpaden per vierkante meter is € 14,05.
Uitgaande van 1,5 meter brede fietspaden kost dit per strekkende meter € 21,08. Over de
totale lengte van 98 kilometer fietspad levert dit een geschatte eenmalige investering van
circa € 2,1 miljoen op.
Onderhoud
Bij het aspect ‘wegkwaliteit’ is het onderhoud van belang om goede infrastructuur op goed niveau te
houden. Onderhoudskosten worden berekend over de tijdsperiode totdat de verharding is
‘afgeschreven’ en vernieuwd moet worden. Bij onderhoudskosten wordt een onderscheid gemaakt
tussen kosten inclusief en exclusief rehabilitatie na deze levensduur, waarbij rehabilitatie het
vervangen van de verharding aan het einde van de levensduur is. In onderstaande tabel is per
verhardingstype de levensduur en de onderhoudskosten (inclusief en exclusief rehabilitatie)
weergegeven in vierkante meters (m2). Voor een fietspad van 1,5 of 2 meter breed moet deze
onderhoudsprijs vermenigvuldigd worden met 1,5 of 2. Voor gesloten en open verharding is uitgegaan
van de onderhoudsstrategie van het CROW met daarbij de eenheidsprijzen van 2020 volgens GWWkosten. De bedragen in onderstaande tabel betreffen de onderhoudskosten per jaar.
Verharding

Gesloten
verharding

Levensduur

Onderhoudskosten
per m2
excl. rehabilitatie

Onderhoudskosten
per m2
incl. rehabilitatie

Asfalt

50

€ 0,46

€ 1,46

Rood Asfalt

50

€ 0,75

€ 1,97

Beton

60

€ 0,90

€ 1,32

Open verharding

Tegels

60

€ 0,40

€ 1,21

Halfverharding

Schelpen

16

€ 0,82 - € 1,42

€ 0,82 - € 1,42

Divers

€ 0,15

€ 0,15

Overige halfverharding

In het B-scenario worden enkel de slecht beoordeelde fietspaden binnen het
hoofdfietsnetwerk aangepakt. Hier ligt de hoogste prioriteit om bij te dragen aan de gestelde
ambitie. Zoals in de inventarisatie van paragraaf 4.5.3 is genoemd zijn onderstaande
fietspaden binnen het hoofdfietsnetwerk in slechte staat:
 Holtingerveld: Het halfverharde pad ten noorden van het militair oefenterrein over een
lengte van circa 550 meter. Het pad is circa 1,0 meter breed.
 Dwingelderveld: Tussen Ansen en knooppunt 56 (Grote Veldweg) over een lengte van
circa 825 meter. Het pad is circa 1,0 meter breed.
Rehabilitatie van het pad in het Holtingerveld kost ongeveer € 7.500, het pad in het
Dwingelderveld kost circa € 12.500.
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Samenvatting
Scenario

Wegtype

Directe bouwkosten

A

Alle fietspaden een goede kwaliteitsbeoordeling

€ 2.100.000 (eenmalig)

B

Alle fietspaden binnen het hoofdfietsnetwerk minimaal
een redelijke kwaliteitsbeoordeling

€ 20.000 (eenmalig)

5.1.4
Breedte
De ambitie is uitgesproken om de fietspaden in het Regionaal Landschap van minimaal 2,0
meter te laten zijn (tweerichtingen). Zoals in de inventarisatie van hoofdstuk 4 is gebleken
voldoen meerdere tracés in het gebied niet aan deze richtlijn. In scenario A wordt er vanuit
gegaan dat al deze fietspaden worden opgewaardeerd naar 2,0 meter.
Er is gebleken dat 42,5 kilometer fietspad binnen het hoofdfietsnetwerk niet voldoet aan
deze ambitie. Aangezien deze fietspaden variëren tussen de 1,0 en 1,5 meter is het niet
mogelijk om precies aan te geven wat deze opwaardering zal kosten. Daarom wordt een
bandbreedte aangehouden en wordt uitgegaan van een mogelijke verbreding van de
desbetreffende fietspaden met 0,5 tot 1,0 meter.

Aangezien het hoofdzakelijk halfverharde fietspaden zijn die niet aan de 2,0 meter richtlijn
voldoen, wordt uitgegaan van een verbreding van schelpenpaden. Een verbreding met 1,0
meter over één strekkende meter kost circa € 25 (inclusief grondaankoop) en een
verbreding van 0,5 meter kost ongeveer de helft, oftewel € 12,50.
Het verbreden van 42,5 kilometer fietspad van 1,0 naar 2,0 meter kost dus circa € 1,1
miljoen, het verbreden met een halve meter kost ongeveer de helft (€ 550.000)
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Uitgaande van het B-scenario blijkt dat ongeveer 17,5 kilometer niet voldoet aan het streven
van 1,5 meter brede fietspaden. Uitgaande van bovengenoemde kosten per strekkende
meter en het verbreden van 17,5 kilometer fietspad met een halve meter, zullen de
bouwkosten circa € 200.000 tot € 250.000 bedragen.

Samenvatting
Scenario

Verharding

Bouwkosten

A

Fietspaden opwaarderen naar minimaal 2,0
meter

€ 550.000 – € 1.100.000

B

Fietspaden opwaarderen naar minimaal 1,5
meter

€ 200.000 - € 250.000

5.2
Beleving
Een belangrijke parameter dat in dit hoofdstuk nog niet behandeld is, is de
belevingswaarde. Uit gesprekken met de stakeholders is naar voren gekomen dat ook de
beleving van het fietsen in dit gebied een belangrijke parameter is om keuzes te maken.
In vergelijking met de bovenstaande parameters is beleving echter minder goed meetbaar.
De belevingswaarde wordt enerzijds beïnvloed door veel factoren. Het landschap waar je
doorheen fietst is uiteraard een bepalende factor, maar ook de variëteit aan fietspaden
(verhard, halfverhard en onverhard), de kwaliteit van de wegdek, het onderhoud van de
bermen en voorzieningen langs de route bepalen de belevingswaarde van het fietsen.
Anderzijds is beleving ook subjectief: iedere fietser heeft een andere beleving van een
fietstocht.
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In tegenstelling tot de eerder behandelde parameters is beleving daarmee ook moeilijk in
scenario’s onder te verdelen, laat staan in kosten uit te werken.
Een mogelijkheid om de belevingswaarde toch meetbaar te maken is via een peiling onder
de gebruikers. Aan de verschillende scenario’s (A, B en C) kan een ambitie gekoppeld
worden, zoals een gemiddelde waardering van een 9 bij scenario A, een 8 bij B en een 7 bij
C. Het nadeel hiervan is dat je de effecten van meetregelen op de belevingswaarde pas
achteraf kunt meten. Ook zijn er kosten gemoeid met deze bezoekersmonitoring.
Een alternatieve benadering is om bij de keuze voor de scenario’s per scenario een
inschatting te maken van het effect op de belevingswaarde. Niet elke paramater heeft
evenveel effect op de fietsbeleving. Het type verharding lijkt bijvoorbeeld een groter effect te
hebben op de beleving dan de breedte van het fietspad. Hieronder hebben we per scenario
een eerste inschatting gemaakt van het effect op de belevingswaarde, onderscheiden naar
positief effect (+), geen effect (0) en negatief effect (-).
Wegtype

Verharding

Beoordeling
wegkwaliteit

Breedte

Nieuwe fietspaden
binnen de
natuurgebieden

Alle fietspaden
verharden

Alle fietspaden een
goede kwaliteitsbeoordeling

Fietspaden opwaarderen
naar minimaal 2,0 meter

Beleving: ++

Beleving: - -

Beleving: ++

Beleving: 0

Nieuwe fietspaden die
onderdeel uitmaken van
het utilitaire
hoofdfietsnetwerk

Onverharde fietspaden
opwaarderen naar
(half)verharde paden

Alle fietspaden minimaal
een redelijke
kwaliteitsbeoordeling

Fietspaden opwaarderen
naar minimaal 1,5 meter

Beleving: +

Beleving: -

Beleving: +

Beleving: 0

Bestaande fietspaden
behouden, niets extra’s
realiseren

Fietspaden niet
opwaarderen

Fietspaden niet
opwaarderen

Huidige breedte voldoet

Beleving: 0

Beleving: 0

Beleving: -

Beleving: 0

Scenario
A

B

C

Op deze wijze kan de belevingswaarde in de beoordeling van de scenario’s worden
meegenomen.
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6

Organisatiestructuur en financiering

6.1
Organisatiestructuur
In de huidige situatie onderhoudt elke beheerder de eigen paden of besteedt de
werkzaamheden uit aan marktpartijen. Echter, zodra elke beheerder dit op zijn eigen manier
aanpakt, kan er een kwaliteitsverschil ontstaan in het fietsnetwerk. De ene beheerder voert
wellicht vaker onderhoud uit dan de andere. Dit kwaliteitsverschil is vanuit de gebruiker
gezien geen wenselijke situatie. Dit pleit voor betere onderlinge afstemming over het beheer
en onderhoud van de fietspaden in dit gebied. Een gezamenlijk onderhoudsplan kan hier
mogelijk invulling aan geven. De vervolgvraag is dan: hoe wordt het onderhoud
georganiseerd?
De hoeveelheid terreinbeheerders in dit plangebied maakt onderlinge afstemming
ingewikkeld. Zeker als er geen duidelijke gezamenlijke ambitie ligt ten aanzien van de
gewenste kwaliteit van de fietspaden. Dit onderzoek biedt de mogelijkheid om deze
gezamenlijke ambitie te definiëren. De gezamenlijke ambitie vormt vervolgens de basis voor
de onderlinge afspraken over het beheer en onderhoud van de paden.
Voor een efficiënte aanpak verdient het de aanbeveling om het beheer en onderhoud uit te
laten voeren door een beperkt aantal partijen. We zien dat nu zeven verschillende
terreinbeheerders (waarvan vier gemeenten) het beheer en onderhoud van de fietspaden in
dit gebied verzorgen. Een mogelijkheid om dit aantal terug te brengen is dat bijvoorbeeld
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het onderhoud van hun paden overdragen aan
(één van) de gemeenten. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben relatief weinig
kilometers fietspad in het Regionaal Landschap. Tegen een vast bedrag per jaar kan de
verantwoordelijkheid van het onderhoud van deze paden bij de gemeenten komen te liggen.
Op die manier kan de desbetreffende gemeente op grotere schaal onderhoud inkopen of
laten uitvoeren, waardoor schaalvoordelen gehaald worden en de kostprijs van onderhoud
per meter fietspad daalt. Daarnaast ontstaat er richting de gebruiker één aanspreekpunt en
verantwoordelijke.
Aanvullend op bovenstaand voorstel is het de overweging waard om onderling afspraken te
maken over het zogenaamde klein onderhoud. In de Provincie Utrecht neemt het
recreatieschap Recreatie Midden-Nederland bijvoorbeeld het maaien, snoeien, onderhoud
van voorzieningen (bankjes e.d.) en bewegwijzering in een aantal natuurgebieden voor haar
rekening neemt. Op die manier zijn er mogelijk kostenvoordelen te behalen en draagt dit
ook bij aan een meer uniforme uitstraling.
Een verdergaande aanpassing in de organisatie van het beheer en onderhoud van de
fietspaden is om het gehele beheer en onderhoud onder te brengen bij één partij. In deze
constructie brengt elke terreinbeheerder een bedrag in, gerelateerd aan het aantal
kilometers fietspad dat zij beheert. Vervolgens is één partij verantwoordelijk voor het beheer
en onderhoud. We zien in deze constructie een belangrijk knelpunt. Op deze manier worden
namelijk de terreineigenaren geconfronteerd met een ‘knip’ in hun eigen
onderhoudsprogramma. De paden binnen het Regionaal Landschap worden onderhouden
vanuit deze centrale organisatie. De paden daarbuiten vallen dan nog steeds onder het
eigen onderhoudsregime. Dit levert een verplaatsing van het ‘probleem’ op. Het
kwaliteitsverschil ontstaat dan immers op de grens van het plangebied met het gebied
daarbuiten. We zien hierin dan ook niet de oplossing.
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Onze aanbeveling is als terreinbeheerders een gezamenlijke ambitie uit te spreken ten
aanzien van de gewenste kwaliteit van de fietspaden in dit gebied. Dit ambitieniveau kan
vervolgens worden vastgelegd in een gezamenlijk onderhoudsplan, waarvoor deze
rapportage een eerste aanzet is. Bij het onderhoud van de fietspaden zelf kunnen de
terreinbeheerders elkaar op deze ambitie aanspreken. Verbetering van de efficiency is te
behalen als het aantal partijen dat het beheer en onderhoud uitvoert wordt beperkt. Dit kan
bijvoorbeeld door het onderhoud van de paden van de natuurbeherende partijen
(Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) onder te brengen bij de gemeenten.

6.2
Financieringsmogelijkheden
Om het hoofdfietsnetwerk optimaal aan te laten sluiten bij de ambitie is geld nodig. Met
name het realiseren van nieuwe infrastructuur of het verbreden van bestaande paden is een
behoorlijke investering die in een later stadium afgewogen moet worden tegenover de
baten. Naast de jaarlijkse begroting van de overheden en de investeringskosten in
(fiets)infrastructuur, zullen overige financieringsmogelijkheden geïnventariseerd moeten
worden.
Eén van de mogelijkheden voor cofinanciering vanuit het Rijk is het Strategisch Plan
Verkeersveiligheid (SPV) 2030. Het SPV2030 heeft een ambitieus doel: nul
verkeersslachtoffers in 2050. Overheden kunnen binnen dit strategisch plan jaarlijks
concrete maatregelen aandragen, waaronder het beschermen van fietsers door hen te
scheiden van gemotoriseerd verkeer op alle 50- en 80 km/uur wegen. Elk jaar is het
mogelijk om uitgewerkte maatregelen in te dienen.
Een andere mogelijkheid is subsidie van de beide provincies. Tot en met 2019 konden
gemeenten, terreineigenaren, ondernemers en fietsverenigingen in Drenthe een subsidie
aanvragen voor projecten die de kwaliteit van het fietsnetwerk in Drenthe verbeterden, de
Subsidie Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk in Drenthe. Soortgelijke subsidies kunnen
beheerders helpen met het blijven uitvoeren van groot onderhoud.

Naast deze financieringsmogelijkheden liggen er mogelijk ook kansen in Europese
subsidieprogramma’s. De meest relevante programma’s voor wat betreft de aanleg van
infrastructuur betreft de grensoverschrijdende programma’s Interreg A en B en het
stimuleringsprogramma EFRO:
-

Interreg A: gericht op stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking en die de
economische positie van de grensregio versterken

-

Interreg B: richt zich op transnationale samenwerking binnen een aantal Europese
regio’s. Nederland valt onder Noordwest Europa en de Noordzeeregio

-

EFRO: is gericht op economische versterking van Europese regio’s. Dat kan
middels innovatie of pilots, maar ook met (veilige) infrastructuur.

Binnen de Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe is expertise en ervaring aanwezig
op het gebied van Europese subsidiemogelijkheden.
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7

Vervolg

In voorliggende plan is een nulmeting uitgevoerd van het fietsnetwerk in het Regionaal
Landschap. Op basis van diverse scenario’s zijn maatregelen gedefinieerd op basis van
geconstateerde knelpunten uit de nulmeting. Ook zijn de diverse maatregelen op kosten
gezet. In veel gevallen gaat dit om een grove raming op basis van aannames en
ervaringscijfers.
Om over te gaan tot de uitvoering is per knelpunt en maatregel een nadere inventarisatie
van belang. De beherende partijen weten goed waar de grootste knelpunten exact liggen en
welke maatregelen een effectieve oplossing kunnen bieden. Zodra de maatregelen helder
zijn, kan tevens een gerichtere kostenraming opgesteld worden. De kostenraming in bijlage
1 kan hierbij als uitgangspunt gehanteerd worden.
Op basis van deze nadere uitwerking is het aan de terreinbeheerders om tot een
gezamenlijke afspraak te komen over de gewenste kwaliteit van het fietspadennetwerk in dit
gebied. Deze gezamenlijke ambitie vormt vervolgens de basis voor het onderhoudsplan. Als
onderling overeenstemming is over de kwaliteit die we in dit gebied nastreven, dan kunnen
de partijen elkaar hier ook onderling op aanspreken.
Om het beheer en onderhoud vervolgens efficiënter, en daarmee goedkoper, uit te voeren
adviseren we om dit onder te brengen bij een beperkter aantal partijen dan nu het geval is.
Hiermee kunnen schaalvoordelen worden behaald en kosten worden bespaard.
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Bijlage 1

Kostenraming

Aanleggen asfaltverharding per m2
Grond ontgraven t.b.v. cunet, d = 400 mm
Leveren cunetzand, d = 200 mm
Verwerken cunetzand
Aanbrengen menggranulaat d = 250 mm,
Aanbrengen laag AC base (STAB), d = 60 mm,
Aanbrengen laag AC surf, d = 60 mm
Aanbrengen rode steenslag
Benoemde directe bouwkosten
Nader te detailleren bouwkosten (%)
Directe bouwkosten
Eenmalige kosten
Algemene bouwplaatskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst
Risico
Indirecte bouwkosten (subtotaal)
Voorziene bouwkosten
Niet benoemd objectrisico bouwkosten
Bouwkosten totaal
Vastgoedkosten (grondaankoop)
Investeringskosten

Prijs
Eenheid Per m2 Prijs
€ 2,50 m3
0,40
€ 1,00
€ 10,00 m3
0,20
€ 2,00
€ 2,00 m2
1,00
€ 2,00
€ 5,00 m2
1,00
€ 5,00
€ 80,00 ton
0,15 € 12,00
€ 100,00 ton
0,15 € 15,00
€ 3,00 m2
1,00
€ 3,00
€ 40,00
10%
€ 4,00
€ 44,00
2%
€ 0,88
2%
€ 0,88
5%
€ 2,20
8%
€ 3,52
3%
€ 1,32
2%
€ 0,88
€ 9,68
€ 53,68
10%
€ 5,37
€ 59,05
€ 6,00 m2
1,00
€ 6,00
€ 65,05

Verbreden asfaltverharding per m2
Verwijderen deklaag d.m.v. frezen, b = 0,5 m
Grond ontgraven t.b.v. cunet, d = 400 mm
Leveren cunetzand, d = 200 mm
Verwerken cunetzand
Aanbrengen menggranulaat d = 250 mm,
Aanbrengen laag AC base (STAB), d = 60 mm
Aanbrengen laag AC surf, d = 60 mm
Aanbrengen rode steenslag
Benoemde directe bouwkosten
Nader te detailleren bouwkosten (%)
Directe bouwkosten
Eenmalige kosten
Algemene bouwplaatskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst
Risico
Indirecte bouwkosten (subtotaal)
Voorziene bouwkosten
Niet benoemd objectrisico bouwkosten
Bouwkosten totaal
Vastgoedkosten (grondaankoop)
Investeringskosten

Aanleggen betonverharding per m2

0,50
0,40
0,20
1,00
1,00
0,23
0,15
2,50

10%
2%
2%
5%
8%
3%
2%

10%
€ 6,00

m2

1,00

€ 3,75
€ 1,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 6,00
€ 19,13
€ 15,00
€ 7,50
€ 56,38
€ 5,64
€ 62,01
€ 1,24
€ 1,24
€ 3,10
€ 4,96
€ 1,86
€ 1,24
€ 13,64
€ 75,66
€ 7,57
€ 83,22
€ 6,00
€ 89,22

Aanleggen halfverharding per m2
Prijs

Grond ontgraven t.b.v. cunet, d = 360 mm
Leveren cunetzand
Verwerken cunetzand
Aanbrengen betonverharding incl. voegen en textuur, d = 160 mm
Benoemde directe bouwkosten
Nader te detailleren bouwkosten (%)
Directe bouwkosten
Eenmalige kosten
Algemene bouwplaatskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst
Risico
Indirecte bouwkosten (subtotaal)
Voorziene bouwkosten
Niet benoemd objectrisico bouwkosten
Bouwkosten totaal
Vastgoedkosten (grondaankoop)
Investeringskosten

€ 7,50 m2
€ 2,50 m3
€ 10,00 m3
€ 2,00 m2
€ 6,00 m2
€ 85,00 ton
€ 100,00 ton
€ 3,00 m2

€ 2,50
€ 10,00
€ 2,00
€ 20,00

Eenheid Per m2
m3
m3
m2
m2

0,36
1,00
1,00
1,00

m2

1,00

10%
2%
2%
5%
8%
3%
2%

10%
€ 6,00

Prijs
€ 0,90
€ 10,00
€ 2,00
€ 20,00
€ 32,90
€ 3,29
€ 36,19
€ 0,66
€ 0,66
€ 1,65
€ 2,63
€ 0,99
€ 0,66
€ 7,24
€ 43,43
€ 4,34
€ 47,77
€ 6,00
€ 53,77

Grond ontgraven t.b.v. cunet, d = 310 mm
Aanbrengen menggranulaat, d = 250 mm
Aanbrengen schelpen, d = 60 mm
Benoemde directe bouwkosten
Nader te detailleren bouwkosten (%)
Directe bouwkosten
Eenmalige kosten
Algemene bouwplaatskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst
Risico
Indirecte bouwkosten (subtotaal)
Voorziene bouwkosten
Niet benoemd objectrisico bouwkosten
Bouwkosten totaal
Vastgoedkosten (grondaankoop)
Investeringskosten

Prijs
Eenheid Per m2 Prijs
€ 2,50 m3
0,31
€ 0,78
€ 5,00 m2
1,00
€ 5,00
€ 7,00 m2
1,00
€ 7,00
€ 12,78
10%
€ 1,28
€ 14,05
2%
€ 0,28
2%
€ 0,28
5%
€ 0,70
8%
€ 1,12
3%
€ 0,42
2%
€ 0,28
€ 3,09
€ 17,14
10%
€ 1,71
€ 18,86
€ 6,00 m2
1,00
€ 6,00
€ 24,86
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