
Toegankelijkheid gebieden voor fietsers 

In sommige gebieden mag je overal fietsen op andere plaatsen niet of alleen op de aangegeven 
paden. In sommige gevallen is dit moeilijk te bepalen. Waar je wel en niet mag fietsen wordt bepaald 
door de eigenaar van het gebied. In dit artikel geven we je een aantal handvaten. Daarnaast zijn er 
kaarten beschikbaar met de toegankelijkheid per gebied aangegeven. 

Gebieden waar je vrij mag fietsen 

In veel gebieden mag je vrij fietsen omdat dat expliciet is aangegeven. Op de Loenermark 
bijvoorbeeld staat dat op de toegangsborden. 

Andere gebieden rond Eerbeek waarvoor dit geldt zijn: Landgoed de Molenbeek en Landgoed Groot 
Moesheul en de gemeentebossen van Arnhem 

Gebieden waar fietsen wordt getolereerd 

Op sommige borden staat vaak wel dat er gewandeld mag worden maar wordt er niets over fietsen 
gezegd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de gebieden van Staatbosbeheer op de Veluwe. Een ander 
veelvoorkomend bord is het “Opengesteld” bord voor particuliere terrein. 

 

In deze gebieden wordt fietsen vaak getolereerd en toegestaan. 



Kijk goed of er niet onderaan het bord de tekst staat “overigens verboden” of “voor andere 
activiteiten is de toegang verboden”. Dan is fietsen toch niet toegestaan 

Alleen fietsen op aangegeven wegen en paden 

In sommige gebieden mag je alleen fietsen op de aangegeven paden.  

 

In sommige gevallen zoals op de Veluwezoom dan ook nog alleen met een geldig vignet.  

Dat houdt in dat je alleen mag fietsen op de mountainbikeroute of fietspaden. Fietsen over de 
wandelpaden en ruiterpaden is daar niet toegestaan. 

Voorbeelden van deze gebieden zijn NP Veluwezoom, Hoeve Delle en de Empense en Tondense 
heide. 

Verboden te fietsen 

Het meest duidelijk dat er niet gefietst mag worden is bij het volgende verkeersbord. Deze kom je 
tegen op het Leesten bij Ugchelen. 

 

Maar er zijn ook andere gebieden waar fietsers niet welkom zijn. Zoals op de klompenpaden. Andere 
gebieden waarvoor dit geldt zijn het militair terrein de Scherpenberg, Munsterman en het scouting 
terrein de Vrijenberg. 



 

Soms staat er helemaal onderaan aangegeven dat het gebied voor andere activiteiten de toegang is 
verboden. 

 

  



Kaart met toegankelijkheid 

Om beter inzichtelijk te maken welke gebieden wel en niet toegankelijk zijn, zijn er kaarten van de 
omgeving gemaakt met daarop in kleur aangegeven waar je wel en niet kunt fietsen. 

 


