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Pilot: 
Zorg voor een betere bebording bij holle wegen en smalle 
wandelpaden. Werk samen met Staatsbosbeheer. Borden 
moeten aantonen dat weggetjes niet bedoeld zijn voor 
fietsers, mountainbikers ect. 
Wellicht werken met ludieke borden.

Pilot: 

Maak Drie Cittaslow Eilanden.  
Ieder ‘eiland’ heeft een doorgaand karakter van A naar A en enkel voor 

fietsers en e-fietsers. Huidige (te) bekende routes gaan vaak van A naar B, 
van het ene gebied naar het andere. 

• Doe extra onderzoek naar drukte. Ga 
drukte monitoren. Welke momenten 
zijn druk? Maak metingen bekend. Ga 
communiceren over het mijden van  
drukke momenten en drukke plekken.

Pilot: 
Zet in op spreiding.  Maak langs landbouw 
gebieden meer paadjes toegankelijk.
(Aandachtspunt: gebruikers van paadjes 
voor extra afval zogen. 
De agrarische sector doet al veel aan 
beheer en betaalt letterlijk de rekening. 
Wet- en regelgeving is economisch lastig. 
Er wordt al twintig jaar lobby gevoerd 
voor een landschapsfonds.) 

Pilot: Zet in op spreiden van 
bezoekersstromen ook over de grens! 
Denk bijv. aan Teuven. 

Pilot:
Zorg voor duidelijke 
informatievoorziening richting 
recreanten. Bijv. scooter verhuur. Wat 
mag wel en wat mag niet? Wat is beter 
gedrag en wat is onhandig/ongewenst 
gedrag. Benutten van momentum van 
bijv. verhuur kan veel ongewenst 
gedrag afvangen.  

Pilot:
Laat routes starten vanaf 
verblijfsaccommodaties, dan hoeven 
mensen niet eerst met de auto naar 
een andere locatie. 

• Zorg voor gezamenlijke 
(overheids)besluiten van de drie 
gemeenten, maar óók  met 
de Provincie Limburg. 

• Verkeerscampagne, ‘Goed Gezien’ vanuit 
agrarische sector, meenemen in 
maatregelen pakket. Campagne zet in op: 
respect, bewustwording en begrip bij alle 
verkeersdeelnemers. 

Legenda: 

Plek

n.t.b. n.t.b. 
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Gebied

Pilot: Introduceer nieuw bord 
‘overstekende koeien’. 
Koeien in de wei moeten soms van de ene 
wei oversteken naar de andere. Zorg voor 
een bord dat verkeersdeelnemers 
attendeert op deze ‘overstekende koeien’. 
Overigens in het buitenland nemen we de 
tijd om naar zo’n oversteek te kijken. En 
foto’s te maken. Hier storen sommige 
mensen zich eraan omdat ze even moeten 
wachten. 

• In een klein gebied beginnen: testen 
met strenger handhaven op de 
thema's 'snelheid', 'geluid' en 'afval'.

Pilot: 
Aanpakken van gevaarlijke situaties. 
Plat stuk weg, heuvels en haakse 
bochten komen bij elkaar. Gevaarlijk 
voor menige verkeersdeelnemer van 
fietser tot en met agrariër.  

Pilot: 
Regelmatig handhaven (o.a. snelheid) op  Epenerbaan.
Regelmatig is in ieder geval veel meer dan nu.

Pilot: 
Het organiseren en verbeteren van het 
parkeren bij de  horecagelegenheid ‘Het 
hijgend hert’. Huidige situatie oogt 
chaotisch. Chaos trekt chaos aan. 

Pilot: 
Neem typische tijdsaspecten zoals het 
oogstseizoen voor agrariërs mee in de 
communicatie. 

´Sibbergrubbe ook goede 
plek´. 

Pilot: 
Handhaven op Epenerbaan. 
Experiment: periodiek (bijv. vrijdagavond en in het 
weekend) afsluiten voor motoren. 

(Aandachtspunt Over afsluitingen zijn de  
meningen verdeeld. Vrees dat  overlast enkel 
verplaatst wordt.)

Pilot: Tijdelijk uitproberen van 
eenrichtingsverkeer en snelheidsbeperking op 
Epenerbaan (alleen berg op) .

• Zorg voor meer handhaving op 
piekmomenten. Zet vooral in op 
handhavers. Inzet van reguliere 
verkeersregelaars is onvoldoende. 

• Zoek samenwerking op met 
bestaande campagnes zoals: 
#SamenOpWeg en ‘Goed Gezien’. 

• #SamenOpWeg is initiatief van MOZL, 
Limburg Cycling, Crossborder Cycling
Limburg en 20 partijen die daarbij 
aangesloten zijn waaronder Politie, 
VVV, grote toertochten, fietsersbond, 
LLTB, ANWB, NTFU, veilig verkeer 
Nederland. De campagne start medio 
mei 2021.

• Zet ook in op pilots voor het hele 
gebied! 

Pilot: voor De Bukel (langs het 

Savelsbos en het gebied daarachter 
(Libeek deels stiltegebied) met 
strenger handhaven op snelheid en 

geluid. 

Pilot: ‘Check voordat je vertrekt’. Zorg voor een  
online tool/applicatie/online agenda om te zien 
waar evenementen zijn en waar drukte wordt 
verwacht. Ingeval van drukte matrixborden op 
wegen zetten met aanvullende informatie 

Pilot: Maak specifieke borden 
gericht op overstekende 
dassen. Veel dassen worden 
aangereden. Plaats borden op 
specifieke locaties waar zich 
dassen bevinden, bijv. bij 
bepaalde holle wegen. 

Pilot: Waar kunnen bewoners melding 
maken van zwerfvuil? Zorg dat na 
meldingen overvolle afvalbakken extra 
geleegd kunnen worden.

Pilot: op smalle( voorheen 
brede) wegen toepassen van 
midden geleiders.  
Groenstroken weghalen om 
te zien of doorstroming 
verbetert. 

Pilot:
Zorg voor nieuwe borden in natuurgebieden 
die duidelijk aangeven waar het verboden is 
voor fietsers.

• Denk ook aan informatievoorziening aan 
recreanten en gebruikers uit de 
grensregio aan Belgische en Duitse kant.

Pilot: zoek voor monitoring van drukte de 
samenwerking op met Arriva. Chauffeurs 
weten waar het druk is. 

Pilot: Verbod voor 
motorrijders op 
Mergellandroute tijdens 
drukke weekends. ( Indien dit 
kan binnen regelgeving.) 

Pilot: Meer aandacht voor  
‘botsende’ fietsers en 
voetgangers. Daar waar 
fietsers en voetgangers samen 
van dezelfde weg gebruik 
maken, bordje plaatsen, 
‘fietsers afstappen’ of ‘fietsers 
te gast’. Het bruggetje 
Lemiers is een goed 
voorbeeld.

Pilot:  Stel een centraal meldpunt in voor 
overlast. Geef overlast weer in symbolen. Maak 
ook gebruik van verkeersdata over drukte. Zorg 
voor het real-time testen/uitzetten van extra 
maatregelen ingeval van drukte.
Eventueel kunnen boeren bij meldpunt aangeven 
wanneer ze extra op de weg zijn bijv. in de 
oogstperiode.

Pilot: Haal meer data op! Voer in komend seizoen tellingen uit 
op drukke momenten.  Zo ontstaat inzicht wanneer er drukke 
dagen en/of momenten zijn. Er zijn al allerlei verkeerscijfers. 
Maar wellicht zijn deze niet in een lijn met de ervaringen van 
bewoners. Interpretatie van cijfers vereist deskundigheid. 
Daarna is een mogelijke oplossingsrichting: spreiding 
bezoekers en gebruikers in de (eu)regio.. 

Pilot: Stel 'actieteams' samen. Zorg dat deze 
bevoegdheden hebben en over maatregelen 
beschikken om op drukken momenten real-
time te kunnen handelen. 

Pilot: Zorg voor informatievoorziening 
bij hotels en fietsverhuur. Gewenst 
gedrag in kleiner gebied aanpakken en 
testen op het effect. Plek/gebied nader 
te duiden 

Pilot: Wijlre. Zorg voor meer 
handhaving op fout fietsgedrag. 
Spreek fietsers aan op 'veilig fietsen'. 
Ze fietsen bijv. met teveel naast 
elkaar. 

Stiltegebieden 

• Bij het kiezen van een gebied voor een 
pilot de  bewoners van de betrokken 
woonkern en/of de gebruikers van een 
(stilte)gebied goed informeren en 
betrekken. 

Rott

Pilot: dorpskern Margraten.
- Verbetering door: 
- Toevoegen van tijdelijke 

scooters/Fietsstallingen. 
- Goede communicatie / 

bebording t.b.v. stalling

Pilot: Ga testen met akoestische flitspalen 
op specifieke wegen/mobiel, op 
meerdere plekken. Zorg voor intensieve 
communicatie;  óók over de grens →
wetgeving belemmert aanpak van 
buitenlandse kentekens. ( Europese 
lobby)
Werken met Smileys? Stimuleert dat niet 
beter het gewenste gedrag?  

Pilot: Stimuleren van parkeren op juiste locatie. 
Soms parkeren mensen in bermen omdat ze een parkeerplaats 
verderop niet kennen. Dat is een kans. 
Zorg voor betere bebording. Meer communicatie. Toevoegen mobiele 
toiletten. 
(Aandachtspunt: Kan dat met tijdelijke werkplaats - waterschap?) 

Pilot: 
Het daadwerkelijk handhaven van 
bestaande regels in stiltegebieden. 
Daar ook foutparkeerders 
aanpakken.   

Pilot geluid en snelheid:
Ga handhaven op geluid en 
snelheid op hot spots op de 
Mergellandroute.
Dit zal een sneeuwbaleffect 
hebben op het gewenste 
gedrag van anderen. 

• Communicatie-kanalen inzetten in hele 
regio voor het stimuleren van het 
gewenste (verkeers)gedrag  

Op lange termijn betereparkeervoorziening 

Pilot: 
Natuurtransferium Simpelveld, 
Interessanter maken en inzetten als overstapplek op 
duurzaam vervoer bijv. door het aanbieden van elektrische 
fietsen of brommers.  

Pilot: tijdelijk meer parkeerplaatsen realiseren. Zorgen voor 
goede communicatie. 

Pilot :  
Maak bus / OV tijdelijk gratis voor 
iedereen.  Houd bij hoeveel kaartjes 
verkocht worden. 
Test vervolgens de effecten op algemene 
verkeersstromen. 

Pilot: 
Bied alternatieve routes en acties 
aan richting gebruikers 

Algemeen: 


