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Infraprojecten in heel Nederland
Raakvlak met fietsers

- Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbinding Aalsmeer Schiphol Zuid 
(HOVASZ)

- Veel fietsverbindingen kruizen het werk;

- Veel lokaal fietsverkeer (veel winkels, scholen, werkgelegenheid etc.);

- Verbreding van de A6 Almere
- Fietstunnels onder de snelweg;

- Aansluitingen op het onderliggend wegennet;

- Vechtdalverbinding 
- Veel recreatief fietsverkeer;

- Schoolgaande jeugd;



Uitdaging: werken in verkeersruimte
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Fietsers en Werk In Uitvoering
Hoe komen we tot een oplossing(1)

- Raadplegen van richtlijnen CROW
- Werk in uitvoering, maatregelen op niet-autosnelwegen (96b)

- Hoofdeisen voor fietsvoorzieningen: Samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid 
en comfort;

- Kwaliteit wat betreft weg- en verkeerskenmerken van hetzelfde niveau als de voorziening 
voor het werkvak;

- Werk in uitvoering, omleidingen en tijdelijke bewegwijzering

- Vaak is permanente bewegwijzering niet aanwezig;

- Omleiding bezwaarlijker dan voor gemotoriseerd verkeer;

- Maximale lengte van omleiding: reistijdverlies maximaal 2 minuten (+/- 600m);

- Ontwerpwijzer fietsverkeer

- ASVV 2012
- Langere periode werk in uitvoering;



Fietsers en Werk In Uitvoering
Hoe komen we tot een oplossing(2)

- Alternatief is nodig (Samenhang)

- Alternatief zo kort mogelijk (Directheid)

- Alternatief met zo min mogelijk extra opstoppingen (Directheid)

- Alternatief met zo min mogelijk extra kruispunten (Veiligheid)

- Indien obstakels: goede verlichting & reflectie (Veiligheid)

- Alternatief met goede verharding (Comfort)

- Vindbaarheid: Bewegwijzering! (Aantrekkelijkheid)



Fietsers en Werk In Uitvoering
Hoe komen we tot een oplossing(3)



Fietsers en Werk In Uitvoering
Hoe komen we tot een oplossing(4)

“Het is toegestaan om de kruispunten Ophelialaan en 1e/2e J.C. Mensinglaan
afzonderlijk van elkaar volledig af te sluiten, met uitzondering van afsluitingen 
voor het langzaam verkeer”.

“Fietsers en voetgangers dienen te allen tijde het kruispunt Ophelialaan –
Burgemeester Kasteleinweg te kunnen kruisen”.

“Er dient te allen tijde een vrijliggende en gescheiden verbinding te zijn voor het 
langzaam verkeer tussen de J.C. Mensinglaan en de Zwarteweg”.

“ON dient te voorkomen dat bouwverkeer en regulier wegverkeer (inclusief fietsers 
en voetgangers) in Uithoorn van dezelfde infrastructuur gebruikmaken gedurende 
de gehele realisatie van de Uithoornlijn”.

“ON dient kruisende wegen of routes voor automobilisten, fietsers en voetgangers 
altijd beschikbaar te houden voor doorgaand verkeer, tenzij de veiligheid hierdoor 
in het ding komt”.



Fietsers en Werk In Uitvoering
Hoe komen we tot een oplossing(5)

Overleg met wegbeheerders en stakeholders
- Vaste fietsroutes;

- Fietsintensiteiten, spits?;

- Specifieke herkomsten/bestemmingen;

- Specifieke eigenschappen fietsgroepen;

- Mogelijkheden omleidingsroutes;

- Goedkeuring voor tijdelijke verkeersmaatregelen;

Overleg met projectteam
- Slim faseren/uitvoeren;

- Hoe lang duren de werkzaamheden;

- Waar kunnen we ruimte beschikbaar houden / creëren voor fietsers?;

- Materiaalgebruik tijdelijk fietspad?;

- Afspraken maken m.b.t. medegebruik fietspad;



Fietsers en Werk In Uitvoering
Hoe komen we tot een oplossing(6)

Maar ook:

- Wat is de aard van de werkzaamheden, in het kader van veiligheid;

- Keuzes op basis van planning;

- Fietsers door het werkvak onder begeleiding van verkeersregelaar?

- Advies Fietsersbond;

- Gezond verstand gebruiken…
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Gelukkige fietsers bij WIU 

Begint met (verkeers)veiligheid
- Wij werken veilig of niet;

- Soms afsluiten veiliger dan doorgang → veilig maar niet gelukkig?

Wat doen we nog meer:
- Communiceren! Brieven, borden, Facebook, website, krant etc.

- VVA gecertificeerd → kennis inzetten op tijdelijke verkeerssituaties;

- Partner Fietsersbond → inwinnen advies;

- Verzamelen fietsdata t.b.v. in beeld brengen omgeving;
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