
De fietsstraat in Beugen 
Hoe werkt die straat? 

 

We krijgen regelmatig vragen binnen over de werking van de Fietsstraat in Beugen. In dit document proberen 

we daarin duidelijkheid te geven. We hebben dit document opgesteld en laten controleren door de gemeente 

Boxmeer. Wij zijn als Dorpsraad immers ook geen verkeersspecialisten.  

 

Wat is een fietsstraat: 

Een fietsstraat is een inrichtingsvorm voor een straat, waarop twee functies moeten worden gecombineerd. 

Enerzijds een belangrijke doorgaande functie voor het fietsverkeer (hoofdfietsroute) en anderzijds een 

erftoegangsfunctie voor het autoverkeer. Een fietsstraat is dus een erftoegangsweg (een 30 kilometer straat) 

met een gemengde verkeersafwikkeling (auto’s en fietsers), waarbij de vormgeving voldoet aan de eisen voor 

een hoofdfietsroute op het gebied van veiligheid, comfort en aantrekkelijkheid. Ook moet de vormgeving het 

beoogde gebruik bevorderen, zoals een gematigde snelheid en veilig inhaalgedrag. De positie van de auto is 

ondergeschikt aan die van de fiets; de auto is er “te gast”. 

 

Een fietsstraat heeft echter geen aparte juridische status; de verkeersregels zijn hetzelfde als op een 30 

kilometer straat. Bij de fietsstraat in Beugen is gekozen voor zogenaamde uitritconstructies: daarbij is de 

aansluiting van de zijwegen op de fietsstraat als een uitrit vorm gegeven. Het laatste deel van de zijweg voor 

de fietsstraat is uitgevoerd als een verhoogd plateau en bij de aansluiting op de fietsstraat zijn inritblokken 

toegepast. Bestuurders die vanaf de fietsstraat een zijweg willen oprijden en bestuurders die vanaf een zijweg 

de fietsstraat willen oprijden, moeten vrije doorgang verlenen aan alle kruisend verkeer (dus ook aan 

voetgangers). Het verkeer op de fietsstraat heeft dus voorrang. Voor het fietscomfort en voor de uitstraling als 

fietsstraat is rood asfalt toegepast. Verder is gekozen voor een overrijdbare middenstrook. Automobilisten 

halen fietsers dan minder vaak en minder snel in.” 

 

Fietsers en voetgangers: 

Fietsers en voetgangers hebben een speciale wettelijke bescherming: Fietsers en voetgangers zijn zogenaamde 

‘zwakke verkeersdeelnemers’. In de praktijk betekent dit 

dat de gemotoriseerde verkeersdeelnemer de schade 

van een ongeval met een fietser of voetganger altijd 

moet vergoeden, tenzij hij onomstotelijk kan bewijzen 

dat hij er alles aan heeft gedaan om het ongeval te 

voorkomen.  

 

Aan de kanten van de weg zijn zogenaamde 

rabatstroken. Daarop mag worden gewandeld, maar ook 

geparkeerd. Er is bewust gekozen voor onderbreking van 

die rabatstroken om meer groen in de straat te krijgen. 

 

De fietsstraat van noord naar zuid: 

Laten we de specifieke plekken van de fietsstraat in Beugen er maar eens bij pakken. Dat geeft de meeste 

duidelijkheid verwachten we. Laten we in het noorden van Beugen beginnen en langzaam richting Zuid Beugen 

gaan. En punt voor punt bekijken hoe de verkeerssituatie werkt.  



 
 



Punt 1: de Oeffeltseweg gaat over van normale straat naar fietsstraat 

 
Als je de Oeffeltseweg van noord naar zuid gaat, tref je vlak na het kombord de welbekende drempel aan. En 

een paar meter na de drempel verandert de kleur van de rijbaan. De fietsstraat is rood. De normale weg is dat 

niet. Dus hier start de fietsstraat en dus is de auto hier te gast. Het bord aan de rechterkant maakt dat ook 

duidelijk.  

 

Punt 2: De Molenstraat komt op de fietsstraat uit: 

 
Of het nou een fietsstraat is of niet: hier gelden normale voorrangsregels. Is er een gelijkwaardige kruising, dan 

heeft rechts voorrang. Maar door de wegverhoging (dit noemt men een uitritconstructie) van de Molenstraat 

is dit geen gelijkwaardige kruising. De Molenstraat wordt hierdoor als inrit gezien en dat betekent dat de 

Oeffeltseweg/fietstraat hier voorrang heeft. Dat geldt voor alle verkeer, van auto's tot fietsers tot voetgangers. 

Doe wel voorzichtig, want wellicht kent niet iedereen de verkeersregels goed! 

 



Punt 3: De Carolusstraat komt op de fietsstraat uit:

 
Dit is hetzelfde als bij de Molenstraat. Door de wegverhoging (dit noemt men een uitritconstructie) van de 

Carolusstraat is dit geen gelijkwaardige kruising. De Carolusstraat wordt als uitrit gezien en dat betekent dat de 

Oeffeltseweg/fietsstraat hier voorrang heeft.  

 

Punt 4: Einde van de fietsstraat en de Brouwersstraat komt op de Oeffeltseweg uit: 

 
Je ziet dat de fietsstraat hier eindigt. De rode rijbaan gaat weer over in een normale rijbaan. Dat zie je ook aan 

het bord aan de rechterkant.  

 

Vlak nadat de fietsstraat is geëindigd komt de Brouwersstraat van rechts. Hier is geen sprake van een 

uitritconstructie. Dit is dus een gelijkwaardige kruising. Dat betekent dat bestuurders  van rechts voorrang 

hebben. Kom je dus uit het noorden, dan moet je hier alle bestuurders (ook fietsers) uit de Brouwersstraat 



voorrang geven. Kom je uit het zuiden, dan ligt de Brouwersstraat aan je linkerhand en hoef je dus geen 

voorrang te verlenen. De normale regels gelden dus ook hier.  

 

Punt 5: Het Kerkplein komt tweemaal op de Oeffeltseweg uit: 

 
Dan volgen weer twee gelijkwaardige kruisingen. Bij gelijkwaardige kruisingen hebben bestuurders van rechts 

voorrang.  

 

Punt 6: De kruising Oeffeltseweg, Boxmeerseweg, Dorpsstraat, Hagelkruisstraat: 

 
Wederom geen fietsstraat en een gelijkwaardige kruising. Bij gelijkwaardige kruisingen hebben bestuurders 

van rechts voorrang. 

 

  



Punt 7: Overgang Boxmeerseweg van normale straat naar fietsstraat en het Peperkoeckpad: 

 
Vlak voor het Beugens Bakhuys gaat de Boxmeerseweg van "normale" straat weer over in de Fietsstraat. De 

rijbaan kleurt weer rood. Dat betekent weer dat de auto vanaf dat punt weer te gast is. Het Peperkoeckpad 

van rechts heeft geen voorrang.  

 

 

Punt 8: Het Kerkenveld komt op de fietsstraat uit: 

Hier gelden weer normale voorrangsregels: is er een gelijkwaardige kruising, dan heeft rechts voorrang. Maar 

door de wegverhoging (dit noemt men een uitritconstructie) van het Kerkenveld is dit geen gelijkwaardige 

kruising. Het Kerkenveld wordt hierdoor als inrit gezien en dat betekent dat de Boxmeerseweg/fietsstraat hier 

voorrang heeft.  



Punt 9: Het stukje aparte Boxmeerseweg komt op de fietsstraat uit:

: 

Ook hier: door de wegverhoging (uitritconstructie) is dit geen gelijkwaardige kruising. De fietsstraat heeft hier 

voorrang.  

 

Punt 10: De kruising Boxmeerseweg, Lange Heggen: 

 
Geen gelijkwaardige kruising (uitritconstructie), dus de fietsstraat (Boxmeerseweg) heeft hier voorrang op de 

Lange Heggen.  



 

Punt 11: De Heggenrank komt op de fietsstraat uit:

: 

Wederom geen gelijkwaardige kruising (uitritconstructie), dus de fietsstraat (Boxmeerseweg) heeft hier 

voorrang op de Heggenrank.  

 

Punt 12: De overgang van fietsstraat naar fietspad.  

 
Hier eindigt de fietsstraat (zie bord einde fietsstraat) en gaat de weg over naar een fietspad (zie bord fietspad 

op dezelfde paal). Dat betekent dat na dat punt motorvoertuigen niet meer mogen komen.  

 

Dit document is bedoeld om duidelijkheid te brengen in de verkeerssituaties en daardoor dit stukje verkeer 

nog veiliger te maken. Want als iedereen de juiste verkeersregels hanteert, is de kans op ongelukken kleiner. 

Er zijn natuurlijk geen juridische rechten aan dit document te ontlenen.  

  



Vragen en antwoorden 
De Gemeente Boxmeer beantwoord enkele vragen 

 

Vraag 1:  

Kunnen die rabatstroken langs de fietsstraat niet vervangen worden door een trottoirs? Omdat op de 

rabatstroken ook geparkeerd mag worden, zijn voetgangers gedwongen om de fietsstraat op te gaan. 

Bovendien worden de rabatstroken telkens onderbroken door groenvakken. Ook daardoor moeten 

voetgangers de fietsstraat op.  

 

Antwoord Gemeente Boxmeer: 

Op de rijbaan geparkeerde auto’s passen niet bij een fietsstraat, die immers een functie heeft voor het 

doorgaande fietsverkeer (hoofdfietsroute) en waar de auto “te gast” is. Auto’s worden daarom bij voorkeur 

geparkeerd op het eigen terrein of op de rabatstroken. De rabatstrook is behalve voor parkeren ook bedoeld 

om op te lopen. Ook voor de komst van de fietsstraat werden deze stroken hiervoor gebruikt.  

De groenvakken zijn op verzoek van de verkeerswerkgroep (waar veel aanwonenden in zaten) aangebracht. 

Daar heeft de gemeente veel werk mee gehad en kosten voor gemaakt. Weghalen is kapitaalvernietiging en 

druist ook in tegen de nieuwe klimaatdoelen als het tegengaan van hittestress en het vergroten van de 

mogelijkheden voor waterberging. De gemeente gaat de rabatstroken dus niet vervangen voor trottoirs. 

 

Vraag 2:  

De fietsstraat wordt onderbroken door een 'normale' straat bij het Kerkplein. Kunnen we dan niet één lange 

fietsstraat creëren? Is dat niet duidelijker?  

 

Antwoord Gemeente Boxmeer: 

Het Kerkplein is nog niet zo lang geleden heringericht met gebruik van hoogwaardige materialen (gebakken 

klinkers e.d.). De inrichting voldeed en voldoet nog steeds goed en wijkt behoorlijk af van die van de 

fietsstraat. De voorrangssituaties met de gelijkwaardige kruispunten zijn duidelijk. Voor een herinrichting van 

het Kerkplein tot fietsstraat is geen enkele aanleiding. Herinrichting is erg kostbaar. En de snelheid van het 

autoverkeer zal eerder toenemen als de gelijkwaardige kruispunten worden opgeheven en het Kerkplein als 

fietsstraat voorrang zou krijgen. De kans is groot dat de verkeersveiligheid dan per saldo slechter wordt. 


