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Nieuwe fietstypes vereisen meer 
ruimte op fietspaden
De laatste jaren werd het Vademecum Fietsvoorzieningen 
vooral gelezen als een ontwerphandboek met minimale 
eisen. Daardoor kregen nieuwe ontwikkelingen en inzichten 
die niet in het vademecum voorkwamen, nauwelijks een 
kans. Enkele hoofdstukken in het Vademecum Fietsvoorzie-
ningen zijn nochtans verouderd en moeten dringend 
aangepast worden. Lees er meer over vanaf p. 6.
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en augustus. Jaargang 23
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