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Snelfietsroute Den Bosch-Oss gaat nog vóór de zomer 
opnieuw op de schop 

 
De opening van de snelfietsroute Roy van der Lee (BD) 

OSS/DEN BOSCH - Het veelbesproken snelfietspad F59 gaat opnieuw op 

de schop. De provincie werkt op dit moment samen met de gemeenten Oss 

en Den Bosch én de Fietsersbond aan een lijst met verbeterpunten. Die 

moeten nog vóór komende zomer zijn uitgevoerd.  

 
Grote vraag is nog even hoe ingrijpend die aanpassingen zijn. De 
provincie verwacht daar ‘begin 2020' duidelijkheid over. Hoe dan ook zou 
het niet de eerste keer zijn dat het fietspad tussen de stations van Oss 
en Den Bosch wordt aangepast. Zo werd enkele dagen na de opening al 
een kruising in hartje Geffen opengebroken omdat de gebakken klinkers 
daar plaats moesten maken voor het meer herkenbare donkerrode 
asfalt. Na een gesprek met de plaatselijk dorpsraad kwam Oss alweer 
snel op dat besluit terug.  

•  



 

Welk rapportcijfer verdient de F59? Gemeenten willen het weten in 
nieuwe enquête 
 
Sinds de aanleg klinkt er stevige kritiek op het pad. Vooral in Geffen en 
Nuland, waar de route dwars door de dorpskern slingert. Daar heeft de 
provincie van geleerd. Bij toekomstige snelfietsroutes zal dat niet nog 
eens het geval zijn. Bij een eerste telling bleek in 2018 dat de gehoopte 
toename van het aantal fietsers op het traject vooralsnog uitblijft.  
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Complimenten van de ANWB 

 

Positieve geluiden zijn er ook. De ANWB beoordeelde het pad vorig jaar 
met 3,5 van de 5 stemmen. Zo zijn er bijna geen obstakels en is het op 
veel delen ‘aangenaam en mooi fietsen’. Fietsers hebben vaak voorrang 
en er is een gevoel van sociale veiligheid. Dat het pad lang is, wordt als 
prettig ervaren alsook dat er relatief weinig scherpe bochten in de route 
zitten. Ook de zijmarkering bij bruggen wordt als positief ervaren. Minder 
aangenaam vindt de ANWB de stukken waar ook gemotoriseerd verkeer 
toegang heeft: op 40 procent van het fietspad rijden ook auto’s. Een 
fietser bevindt zich soms in 60-km zones  
 

https://www.bd.nl/oss-e-o/welk-rapportcijfer-verdient-de-f59-gemeenten-willen-het-weten-in-nieuwe-enquete~a4253c0b/
https://www.bd.nl/oss-e-o/snelfietsroute-den-bosch-oss-gaat-nog-voor-de-zomer-opnieuw-op-de-schop~a24f6a60/161998147/


De F59 werd in september 2016 geopend en kostte een kleine 5 miljoen 
euro. Het grootste deel van dat bedrag werd opgehoest door 
de provincie, de rest door gemeenten. Met de route moet een 
alternatief geboden worden voor de auto en het openbaar vervoer. Op 
termijn zou daardoor de drukte op snelweg A59 met acht procent moeten 
afnemen. 
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