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Inhoud

• (Omgevings)visie: “bezint eer ge begint”

• Goede en minder goede voorbeelden uit het land

• Bestaande wijken

• Fietsersbondvisie 2040: 2 extra fietsnetwerken

• Nieuwe wijk Wilderszijde



“bezint eer ge begint”

• Omgevingsvisie!

 Gezonde en leefbare wonen, werken en recreëren 

 Kansen voor (verdere) verbetering fietsklimaat

 Participatietraject

• Visie Wilderszijde < - > Omgevingsvisie i.o. ?



Elst - noordoost 
(1 x 1 km)  

Vijfdelige wijk

 Tussen de vijf delen geen of 
weinig directe autoverbindingen, 
voor de fiets juist veel

 ouderwetse straatinrichting, 
dus niet kindvriendelijk

 Binnen de wijkdelen kans op 
onnodig veel autometers

 veel te veel auto-
aansluitingen op 50 km. wegen 



Houten  (agglomeratie Utrecht, kern: 46.000 inwoners)
• Groene hoofdstructuur met zeer aantrekkelijke fietsroutes
• Autohoofdstructuur in 4 kwadranten zonder tussenverbindingen: 

alleen ‘buitenom’ via de ‘8’ 
• De fiets binnen bebouwde kom veruit het snelst





Berkel -
noordoost


Bloemkoolwijk 



Fietsvisie 2040

Zie
https://www.fietsers
bond.nl/ons-
werk/fietsvisie-2040

https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040




De wereld verandert snel…

Verstedelijking versus 
krimpdynamiek

Gezondheid

Meer ouderen die 
langer actief zijn

Toenemende culturele 
diversiteit

Sociaal-economische
verschillen nemen toe

Problemen met auto’s en 
met geparkeerde fietsen

Klimaatcrisis

Smart and connected
mobility

En de fiets gaat 
nog sneller



Typen fietsers



Fietsinfra-beleid vraagt
om snel antwoord want

•Meer zwaardere vrachtfietsen

•Meer snelheidverschillen

•Vormverschillen (breedte, hoogte)

•Meer verschillende doelgroepen:

o Kwetsbaar en sterk

o Jong en oud

o Sportief en bedaagd



Oplossing: 2 extra zelfstandige fietsnetwerken

1
Zeer autoluw netwerk, geschikt voor de meest 
kwetsbare fietsers: kinderen, ouderen, mensen 
met een beperking e.d. max. snelheid  ± 15 km

Daarnaast: huidige hoofdnet, geschikt voor 
vaardige fietsers, waar nodig verbreden.

2 Netwerk, geschikt voor zware en snelle fietsen: 
cargobikes, speed-pedelecs e.d.



TWaarom prioriteit apart 8en80-netwerk?

Bij ouderen kans op
• Vermindering van gezichts-, gehoor- en 

reactievermogen.
• Moeite met complexe verkeerstaken
• Lichamelijke kwetsbaarheid: hogere letselernst en 

langzamer herstel
Kinderen
• Tot ± 8 jaar kunnen niet veilig oversteken
• Tot ± 12 jaar basismanoeuvres niet veilig genoeg
Beide groepen: ‘slingeren’ meer dan vaardige fietsers



Waarom prioriteit apart 8en80-netwerk? -2

• Elk jaar stijgt aandeel ernstige fietsongevallen 
onder ouderen meer dan aandeel ouderen stijgt

• Prioriteit in Nat. Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
• In 2019 6,1 mln. 65-plussers en 15-minners, 35% 

van de 17,3 mln. inwoners
• In 2040 7,8 mln. 65-plussers en 15-minners: 42% 

van de 18,4 mln. inwoners

• 1-1-2019: 12,7 mln. wegvoertuigen                         
in één jaar gegroeid met 1,8%, in 2040 …….?



30 is het nieuwe 50

• Lagere snelheid betekent meer 
ruimte voor fietsers en voetgangers

•Draagt bij aan doelstelling van ‘nul’ 
verkeersdoden

•Vergroot de leefbaarheid

•Door straatontwerp maar vooral 
ook door slimme circulatie en
invoering ISA in auto’s (nieuw per 
2022 en nabouw) én fietsen



Uitwerking 3 fietsnetwerken – casus Zwolle

Uit: afstudeeronderzoek HBO
Ruimtelijke ontwikkeling & mobiliteit 
Koen Schreurs
(2020 UU pre-master Spatial Planning)



Hoe kan gemeente faam maken met Wilderszijde?

• In nota van uitgangspunten (2018): STOP-principe leidend  

• Een moderne versie van het Houtense model:

o Lage parkeernorm voor bewoners door ‘hubs’ aan wijkranden: 
overstap auto-fiets/lopen met bewaakt parkeren, pakketjes 
ophalen, crèche, auto-en fietsreparatie, repaircentre (kleding, 
schoeisel, apparaten), 24 uurs snack, wijkcentrum e.d.

o Minder- en invaliden ontheffing voor ‘thuis’parkeren

o Appartementencomplexen met parkeergarages

o Fietsbergingen ruim en uitstekend toegankelijk en bereikbaar



Pijnacker-Zuid “Boszoom”  (400 x 275 meter)
 Heel veel afwisselend groen, veel autoarme straten 

 Te kleine bergingen 6 m2 voor én fietsen én tuinspullen etc.

 Autoparkeergetto’s aan tuinzijde van woningclusters:

 Bevordert autoritten op korte afstand



Tijd voor discussie


