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Een rode fiets rijdt als een draad door haar 
kinder- en tiener jaren. Ze leerde erop fiet-
sen en in haar middelbare schooltijd reed 
ze 16 km heen en 16 km terug tussen Anna 
Paulowna en Den Helder. Jeannette Baljeu, 
Rotterdams wethouder voor onder andere 
verkeer, heeft heel wat fietskilometers in de 
benen. Naar haar werk loopt ze, vanaf het 
Weena waar ze woont, naar het stadhuis 
op de Coolsingel. In haar vrije tijd fietst ze 
graag door de stad. Voor lange recreatieve 
routes is helaas niet veel tijd naast haar 
drukke baan.  

Wethouder Baljeu voelt zich sterk betrok-
ken bij het comfort en de veiligheid voor 
fietsers in de stad en de regio. In de bijna 
6 jaar dat ze verkeer in haar portefeuille 
heeft zijn er heel wat plannen uitgevoerd.  

Mooie dingen                                                                                                                                           
“In de vorige raadsperiode (2006 tot 2010) 
was er genoeg geld om mooie dingen te 
doen. Op fietsgebied is er toen flink ver-
sneld in de uitvoering. Daar kijk ik tevreden 
op terug”, aldus de wethouder. En ze wil 
nog steeds niet klagen want ook in deze 
periode zijn er al weer spraakmakende 
verbeteringen uitgevoerd. “Denk maar aan 

de Oudedijk in Kralingen met vrijliggende 
fietspaden en de Kortekade waar fietsstro-
ken zijn aangelegd. Ook de regio is behoor-
lijk actief. Binnen een jaar zal de zgn F16, 
de regionale fietsroute tussen Rotterdam 
en Drechtsteden klaar zijn”, vertelt ze. Dit 
soort voorzieningen worden zo comfortabel 
en gestrekt mogelijk aangelegd om vooral 
de fietsforens hiervan te laten profiteren. 

Tussen Rotterdam en Hoek van Holland is 
recent de fietsverbinding voor zowel fo-
rensen als recreatieve fietsers opgeleverd. 
De wethouder heeft overal met haar neus 
in- en bovenop opgezeten, zo makkelijk als 
ze de feiten opsomt. 
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Enkele cijfers...
Fietsen in de binnenstad:
Naar aanleiding van vragen van de 
raadsleden A. Bonte (Groen Links) en 
E.P. van Heemst (PvdA) zijn in samen-
spraak met de deelgemeente Centrum, 
de Ondernemersfederatie Rotterdam City 
en de Kamer van Koophandel afspraken 
gemaakt om fietsen in het voetgangers-
gebied mogelijk te maken.

Blackspots (kruisingen waar in  
3 jaar minstens 6 letselongelukken  
zijn gebeurd):
in 2012 gestart of afgerond:
• Admiraal de Ruyterweg - Vondelweg
• Olympiaweg - Smeetslandseweg
• Kreekhuizenlaan - Smeetslandseweg
• Molenlaan - van Kempensingel
• Nwe Binnenweg - Claes de Vrieselaan 
• Groeninx van Zoelenlaan - Kreileroord 
• Oostzeedijk - Willem Ruyslaan 
• Rochussenstraat - ’s-Gravendijkwal 
• Bergweg - Zwartjanstraat 

Blackspots 2012 nog in de planning:
• J.Brandstraat - Putselaan 
• Burg. Meineszlaan - Vierambachtstraat 

Blackspots 2013
Voor 2013 staan meer dan 10 locaties 
gepland, voor het geval er een aantal 
toch niet kan worden uitgevoerd. Voor-
alsnog is er geen financieel probleem om 
voldoende locaties veiliger te maken.
• Laan op Zuid - L.Pincoffsweg 
• Industrieweg - Giessenbaan 
• Kreekhuizenlaan - Grote Kreek 
• Dorpsweg - Fuutstraat 
• Mathenesserweg - Mathenesserdijk 
• Groene Kruisweg - Aveling 
• Adm. de Ruyterweg - J. Fransstraat 
• Groeninx v Zoelenlaan - Akkeroord 
• Spinozaweg - Guido Gezelleweg 
• Spinozaweg -Catullusweg 
• Spinozaweg - Molenvliet 
• President Rooseveltweg - Marshallweg 
• Tienmorgenseweg 
• Boezemstraat - Gerdesiaweg -  

Ammanplein 

De Fietsersbond komt op voor de belangen van 

fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en 

betere mogelijkheden om te fietsen. 
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Interview wethouder Baljeu

Er liggen nog meer plannen op de plank 
waarvan de bestuurder verwacht dat ze 
kunnen doorgaan maar wellicht niet zo 
snel als ze had gehoopt. Ook een wethou-
der verkeer moet af en toe op de rem en 
meegaan in de bezuinigingen waar Rot-
terdam voor staat. Wie trouwens verwacht 
dat de fiets bij de wethouder bovenaan 
staat omdat daarvoor zoveel is geïnves-
teerd, of de auto omdat ze van de VVD is, 
vergist zich: allen die zich (met een goede 
reden) in de stad verplaatsen zijn haar 
dierbaar. 

Nietjes
Met mooie fietspaden is het fietsbeleid nog 
niet rond. De fiets moet ook veilig gestald 
worden. In de openbare ruimte worden er 
daarom de komende tijd  500 nietjes (dat 
zijn 1000 plekken) extra geplaatst. Een 
deel staat er al. Dat gebeurt vooral in het 
centrum, onder andere op de Mauritsweg, 
Weena en Westblaak. De stalling onder 
het nieuwe Centraal station krijgt straks 
5.200 plaatsen, deels bewaakt, en aan de 
noordkant van het station, gewoon buiten, 
zijn er 1.700 gepland. Bij de entree aan 
de stadskant mag straks geen fiets meer 
te zien zijn. De stallingen onder en bij het 
station zijn vanaf eind 2013 te gebruiken.   

Blackspots
Op diverse plekken en vooral op kruispun-
ten in de stad, wil de wethouder op korte 
termijn de veiligheid verbeteren. Het gaat 
dan om veiligheid voor alle weggebruikers 
op en rond dat kruispunt. De wethouder 
wil per jaar 10 blackspots aanpakken en 

daarvoor heeft ze voldoende budget. In de 
kaders staan de lokaties die dit jaar aange-
pakt zijn of worden en de lijst voor 2013.

Eigenwijs                                                                                                                                             
Op een recent gehouden fietserscongres 
bleken beleidsmakers zich zorgen te 
maken over de grote aantallen fietsers in 
de grote steden en de snelle groei van het 
fietsverkeer. Fietsers verdringen elkaar op 
de fietspaden, bij oversteekplaatsen en bij 
verkeerslichten. Doe er nog wat brom-
mers bij en je krijgt een nare mix. Aan de 
wethouder de vraag of zij die zorg deelt en 
aan maatregelen werkt? 
“Ik ben vooral blij met de groei van het 
aantal fietsers. Maar ik doe wel een heel 
dringend beroep op de fietsers om zich aan 
de regels te houden: dus “rij op jouw fiets-
pad aan de goede kant van de weg en stop 
voor rood licht”. De wethouder vindt het 
wel belangrijk om grote dikke verkeerstro-
men van fietsers te monitoren want het kan 
zijn dat de capaciteit op drukke plekken 
gewoon te krap is of dat snel wordt, ook 
bij goed gedrag.  
Dat de fietser eigenwijs is ervaart de 
wethouder regelmatig. Ze vertelt over de 
pogingen om bij bouwplaatsen tijdelijke en 
veilige fiets(omrijd)routes aan te bieden. 
“Veel fietsers negeren dat gewoon en 
zoeken hun eigen korte route. Soms kan 
de gemeente dan weinig anders doen 
dan daarin meegaan en op die eigenwijze 
route nog wat veiligheidsmaatregelen 
nemen.” Zo is het gekke gootje voorlangs 
de bouwplaats van het Inntelhotel aan de 
Schiedamsedijk ontstaan. Het ligt pal naast 

de drukke rijweg. De wethouder vindt dit 
geen ideale oplossing maar het is wel het 
beste wat nu mogelijk is.
 
Als het aan de wethouder ligt rijden de 
brommers allemaal op de rijbaan zodat 
het fietsen veiliger en plezieriger wordt. 
Daarover praat ze met deelgemeenten.  
Promotie van de elektrische scooter en 
e-bike, als alternatief voor de brommer, 
horen ook bij de doelen van de wethouder.

Uitgaanders
Mooi is natuurlijk dat de fietser tegenwoor-
dig buiten de winkeltijden in veel straten 
in het centrum mag fietsen. Dat scheelt 
behoorlijk in afstanden. Deze mogelijkheid 
geldt vanaf 20.00 uur (op vrijdag vanaf 
21.00 uur) tot 10.30 uur, in de hele binnen-
stad. Uitzondering is het gebied Lijnbaan/
Stadhuisplein. Deze verruiming ging in juni 
j.l. in.

Fietsersbond 
Over het reguliere overleg van haar 
ambtenaren met de Fietsersbond hoort de 
wethouder positieve geluiden. Zij ziet dit 
overleg als een soort toets van haar beslis-
singen en vindt dat de bond constructief 
meedenkt. “De Fietsersbond is nodig voor 
een kritische blik op ons werk”, aldus de 
wethouder.   

Aanspreekbaar 
De wethouder geeft aan dat ze aanspreek-
baar is voor wensen, klachten en voorstel-
len op fietsgebied. Lukt het niet om via de 
”aangewezen weg” aandacht te krijgen 
dan neemt de wethouder de tijd om een 
verzoek of klacht te bekijken. Wethouder  
Baljeu staat altijd open voor een kritische 
noot die tot verbeteringen leidt.
 
Tot slot spreken we af om over een jaar, in 
november 2013 ”de stand van zaken fiets” 
op te maken.(CJ)

Enkele cijfers...
• De afgelopen tien jaar is het fietsge-

bruik in Rotterdam met 60% gegroeid 
(gemeten aan de hand van de perma-
nente telpunten in de stad)**

• 29% van de Rotterdammers gebruikt  
4x of meer per week de fiets.

• Rotterdam heeft circa 450 km rood 
asfalt.

• De 500 nieuwe nietjes (1000 extra 
plaatsen) worden verspreid over het 
gebied Weena, Binnenrotte, Blaak, 
Westblaak en Mauritsweg geplaatst.

• Op een gemiddelde werkdag gaan er 
ruim 8.500 fietsers over de Erasmus-
brug, over de Schiekade ongeveer  
8.250 fietsers.

**  Opm Fietsersbond: dit is inclusief alle bromfietsers  

 + scooters die op de fietspaden rijden

vervolg van voorpagina
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Licht aan of licht uit?
‘Lichtjesfeest’ met dienst gemeentewerken, Stedin en Citytec op de rotonde Abeelweg/Argonautenweg

Op de rotonde Abeelweg/Argonautenweg 
in Hillegersberg-Schiebroek bleken een 
aantal lampen niet te branden. Een oplet-
tende fietser had daar melding van gedaan 
bij de gemeente. Na enige dagen werd de 
melding (zonder telefoontje of e-mailbe-
vestiging) als afgehandeld gemeld op de 
website van de gemeente, maar de lampen 
brandden nog steeds niet. De persoon in 
kwestie maakte daarop opnieuw melding 
van de situatie met als gevolg hetzelfde re-
sultaat: zaak afgehandeld op de site, maar 
het licht brandde nog steeds niet.
Dat was een reden om contact op te 
nemen met de Fietsersbond. Zodoende 
heb ik namens de Fietserbond ook een 
melding gemaakt bij Gemeentewerken, 
servicedesk Openbare, Team Openbare 
Verlichting. Voor de volledigheid had ik ook 
beeldmateriaal bijgevoegd en gevraagd om 
een bevestiging. En zie: na enige dagen 
verscheen de zaak weer als afgehandeld op 
de website, maar nadere inspectie leerde 
dat de lampen nog steeds niet brandden!
Ik heb vervolgens telefonisch contact 
opgenomen. Daarbij verzekerde men mij 
dat er wel degelijk aandacht aan wordt 
besteed. En jawel, na enige dagen staat 
de status weer als afgehandeld, maar tot 
enig zichtbaar resultaat op de rotonde zelf 
leidde dit nog steeds niet.
Nog maar eens gebeld. Uitgebreid met 
iemand van de dienst gemeentewerken 
gesproken en de toezegging gekregen dat 
vóór het weekeinde de eigen aannemer de 
lampen zal ‘afspannen’ zoals dat in vakjar-
gon heet. En jawel: uiteindelijk brandden 
de lampen. Misschien zelfs wel te veel; of 
in ieder geval meer dan op andere verge-
lijkbare plekken. 

Oorzaak
Bij mijn tweede gesprek heb ik uitgebreid 
gesproken met iemand van de dienst 
gemeentewerken om te achterhalen wat 
nu de oorzaak is van deze nogal vreemde 
gang van zaken. 
Het gaat als volgt:
De gemeente krijgt een melding. Die wordt 
doorgezet naar Stedin (de regionale be-
heerder van het elektriciteitsnetwerk) of Ci-
tyTec (onderhoud van openbare verlichting 

en verkeerregelinstallaties). Deze bedrijven 
geven de melding vervolgens weer door 
aan een eigen aannemer. 
Die gaat op pad en constateert dat hij het 
gemelde probleem niet kan oplossen. Er 
loopt namelijk geen draadje naar de palen. 
Hij meldt dit en daardoor komt op de een 
of andere manier de status op ‘afgehan-
deld’ te staan. De aanmelder krijgt niets te 
horen en constateert na een week dat er 
niets is gebeurd en het hele riedeltje start 
opnieuw. 
Er is maar een klein deel van het werk (zo’n 
tien procent) dat men achteraf controleert. 
De reden daarvoor is simpel: controleren 
kost namelijk ook geld. Vandaar dat de ge-
meente alleen steekproeven neemt. Daarbij 
komt nog dat er is geprivatiseerd en er 
sprake is van aanbesteding. De achterlig-
gende filosofie is dat zonder  aanbestedin-
gen, er ieder jaar meer inefficiëntie in een 
organisatie sluipt. 
Doel van dit alles is uiteraard dat het goed-
koper moet. Maar daardoor is er vooral 
veel aandacht voor het efficiënter maken 
van het proces. Het gevolg lijkt nu dat 
meldingen die ingewikkelder zijn dan een 
kapotte lamp tussen wal en schip geraken.

Wat te doen?
De burger moet blijven melden en helaas 
ook blijven checken of er iets met de 
melding gebeurt. Aanklikken op de website 
dat je reactie wilt heeft geen zin, want er 
wordt niet gereageerd. Dat is een ‘foutje’ 
op de website.
De fietsersbond vraagt aan de gemeente 
dat ze doet wat ze belooft. Dus dat er bij 
statusverandering een bevestiging ver-
stuurd wordt aan de melder met ‘statuswij-
ziging’. Op die manier wordt het eenvou-
diger om mee te helpen bij de controle van 
werkzaamheden.
Om geld te besparen is het belangrijk dat 
we alleen meldingen doen die echt belang-
rijk zijn voor de verkeersveiligheid. Verder 
dienen die meldingen heel  zorgvuldig te 
zijn. Denk daarbij aan het aangeven van 
de exacte plek op de kaart. Daardoor zijn 
de aannemers die de reparatie uitvoeren 
korter bezig met zoeken. (PK)

ps Kijk op de website voor de laatste 
update op dit verhaal want een storm heeft 
de kabels bovenin de palen beschadigd en 
de overeenkomsten worden toegelicht.
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Wanneer u een storing aan uw gemeen-
te meldt, is het volgende belangrijk:
1. Geef het nummer door van de lantaarn-

paal (op elke lantaarnpaal staat een 
uniek nummer)

2. Geef zo exact mogelijk de locatie van 
de defecte lantaarnpaal (straatnaam, 
postcode en huisnummer)

3. Geef uw naam, adres en telefoonnummer 
door.

Meer informatie over het proces:  
www.rotterdam.nl/kapotte_straatlantaarn_
meld_het_hier_
 
Meer over openbare verlichting: 
www.rotterdam.nl/openbareverlichting

Reactie gemeente Rotterdam
Team Openbare verlichting is van Gemeen-
tewerken maar omdat deze dienst sinds 
dit jaar niet meer bestaat, het verzoek om 
er gemeente Rotterdam van te maken. 
Bedankt.

Inhoudelijke reactie:
Wat vervelend dat u deze ervaring heeft 
opgedaan! Het meldingensysteem kan in dit 
opzicht zeker beter want het is inderdaad 
ergerlijk dat meldingen als ‘afgehandeld’ 
staan weergegeven terwijl dit in de praktijk 
niet het geval is. We werken eraan! 

Waarom het zo ging
Gecompliceerde meldingen kosten tijd om 
op te lossen, zeker wanneer er diverse 
partijen bij betrokken zijn. Om de inef-
ficiëntie waarover u spreekt nog verder te 
minimaliseren zijn wij continu in gesprek 
met de betrokken partijen. Op 5 november 

2012 heeft wethouder Van Huffelen twee 
overeenkomsten getekend met netbeheer-
der Stedin. Deze twee overeenkomsten 
versimpelen en verbeteren de processen 
rondom openbare verlichting. Geen andere 
gemeente heeft een vergelijkbaar afspra-
kenpakket. Met de twee overeenkomsten 
verwachten wij de meldingen voortaan 
sneller en efficiënter af te handelen. 

98% procent straatverlichting werkt
Gemiddeld doet 98% van de straatlantaarns 
in Rotterdam het gelukkig wel, zo blijkt al 
een paar jaar lang uit onze tellingen. Het 
helpt als we elke storing, hoe klein ook, 
binnenkrijgen. Vervolgens zullen wij de 
storing zo spoedig mogelijk verhelpen. Het 
repareren van kapotte verlichting die een 
risico voor de veiligheid vormt, geeft de 
gemeente Rotterdam voorrang. 

Enquete

De Fietsersbond Rotterdam is be-
nieuwd hoe haar leden in de toekomst 
willen worden geïnformeerd.
 
Willen jullie daarom antwoord geven 
op de volgende vragen:
1. Moeten we vaker of minder vaak 

communiceren? 

2. Wat vindt u van de Fietserskrant? 

3. Komt u wel eens op de website? 

4. Wilt u de Fietserskrant voortaan 
digitaal ontvangen? 

5. Een ander communicatie medium 
zijn e-mail nieuwsbrieven met kort 
actueel nieuws.

 a. Zou u die willen ontvangen?
 b. Wat is voor u een prettige 
  frequentie?

We zijn erg blij met uw informatie. 
Meer op of aanmerkingen kunt u 
natuurlijk ook kwijt.

Vul de enquete in op de site van de  
Fietsersbond Rotterdam 
http://rotterdam.fietsersbond.nl/ 
(zonder www! onder het kopje Doe 
mee!)

OF
Stuur uw antwoorden per e-mail naar 
fietserskrant@fietsersbond.nl

OF 
per brief aan: 
Fietsersbond tav J.Bijlsma
(Enquete Fietserskrant 
Rotterdam+Regio)
Antwoordnummer 4309
3500 VE Utrecht

Waarschuwing 
Pont Hoek 
van Holland - 
Maasvlakte vv
In de winterperiode vaart de pont alleen 
tijdens werkdagen. Na 27 september is de 
pont waarmee deze verbinding werd on-
derhouden enige tijd defect geweest en op 
de vervangende pont konden geen fietsen 
mee. Bekijk vóór je reis altijd www.ret.nl en 
zoek naar fast ferry. Dit is de enige pont die 
door de RET wordt geëxploiteerd.
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Liefst elke dag over de brug
Jannette Aantjes en Tineke Rijsdijk (beiden 
17) fietsen elke dag vanuit de Alblasser-
waard naar hun school in Rotterdam-Zuid. 
Alleen bij sneeuw en ijzel pakken ze met 
tegenzin de bus. Op de contactavond van 
de opleiding merkten hun ouders eigenlijk 
pas hoe ver het is.

Jannette vertrekt ‘s morgens rond 7 uur 
vanuit Nieuw-Lekkerland (reistijd: 1 uur en 
15 minuten), Tineke tien minuten later van-
uit Alblasserdam. Meestal fietsen ze samen 
naar het Albeda-college in Rotterdam-Zuid.

Bij voorkeur fietsen ze over de brug bij Al-
blasserdam, dan weet je precies hoelang je 
erover doet, en de route vinden ze eigenlijk 
prima, veel asfalt – brede fietspaden. Pas 
als je de bebouwde kom binnenkomt, krijg 
je last van stoplichten en klinkerwegen. 
Daar nemen ze ook vaak een omweg om 
stoplichten te vermijden.

Is het ooit een vraag geweest, hoe je 
naar school gaat?
“Nee, we fietsen al jaren, hiervoor naar 
Guido de Brès en dat ligt niet ver van het 
Albeda. Iedereen uit Alblasserdam kwam 
op de fiets. We reden ’s morgens in grote 
groepen met elkaar naar school, het was 
een hele sliert.” volgens Tineke. Jannette 
vertelt dat zij met een groep van vijf uit 
Nieuw-Lekkerland kwam: “Je had niet 
eens in de gaten dat je aan het fietsen 

was, we kletsen de hele tijd door. Eigenlijk 
hartstikke gezellig.”

En lekker lui zitten in de bus, die rijdt 
toch ook?
“Pff, vanuit Nieuw-Lekkerland kost het al 
20 minuten om in Alblasserdam te komen, 
het is verschrikkelijk druk, vol en warm. Dan 
nog door naar Rotterdam; ik doe er langer 
over; zeker anderhalf uur” zegt Jannette.
Maar het Openbaar Vervoer wordt niet 
geheel genegeerd: de Waterbus heeft een 
goede verbinding. Als het regent of heel 
hard waait, is de Waterbus een uitkomst. 
Vanuit huis fiets je er zo naartoe en bij de 
Erasmusbrug stap je eraf, met fiets en al. 
“En dat is fijn”, aldus Tineke, “want als het 
’s middags dan droog is, of je hebt wind 
mee, kun je toch weer lekker helemaal gaan 
fietsen, want dat is toch het prettigste.”

Maakt het uit of het, zoals nu in de 
winter, donker is tijdens de tocht?
“Helemaal niet; ik vind in het donker 
fietsen soms ook fijn”, vertelt Jannette. “Op 
zomeravonden fiets ik vaak laat nog terug 
naar huis als ik bij mijn paard geweest 
ben. Dan is het heel stil in de polder, ben ik 
bijna alleen op de weg en is het heel mooi 
als de zon al onder is.”

Wordt de fiets in de nabije toekomst 
vervangen door een scooter of auto?
Volgens Tineke niet gauw: “Wij zijn nogal 

van het sparen, en zo’n scooter is echt 
zonde van het geld: certificaat, scooter -  
en twee jaar later mag je autorijden.” Ze 
is wel bezig voor haar autorijbewijs; altijd 
handig om te hebben, maar er komt echt 
niet direct een auto. Thuis fietst iedereen 
van het gezin, de boodschappen worden 
zoveel mogelijk op de fiets gedaan, haar 
vader fietst naar zijn werk (ruim een uur), 
de auto is alleen voor grotere afstanden.  
Er is ook een extra fiets, als iemand een 
lekke band heeft, kun je de leenfiets voor 
een dag gebruiken.

En pech onderweg? Wat doe je met een 
lekke band?
“Hard doorfietsen”, zeggen ze tegelijk. 
“Het gebeurt gelukkig niet vaak.” Ze kun-
nen allebei wel een band plakken, maar 
hebben de spullen niet bij zich. Thuis helpt 
hun vader altijd, dezelfde dag nog. “Mijn 
ketting is er ook een keer afgelopen”, ver-
telt Jannette, “midden in de polder. Ik was 
een half uur bezig de kast eraf te krijgen. 
Toevallig kwam de fietsenmaker langs en 
die had het zo voor elkaar. Ik heb gezien 
hoe het moet, nu kan ik het zelf.”
Ze hebben allebei een goede fiets, niet 
extreem luxe. Tineke heeft deze fiets met 
zeven versnellingen nu vijf jaar, maar 
die was niet nieuw. Jannette bezit een 
opoefiets zonder versnellingen die drie jaar 
oud is.
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Ben je bang voor diefstal?
Van Jannette is een keer een fiets gestolen: 
op een pontje! “Ja, ik had hem niet eens 
op slot gezet, en weg was hij. Mijn vader 
boos! Was ook stom, ik kreeg toen een 
oude rammelkast; een paar jaar later heb ik 
deze fiets gekregen.”

In Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland 
zetten ze de fiets eigenlijk alleen op een 
ringslot. Guido de Brès had een overdekte 
fietsenstalling en daar was een ringslot ook 
voldoende. Op een periode van diefstallen 
na. “Er verdwenen opeens fietsen, vooral 
dure exemplaren”, herinneren ze zich. 
“Toen deed ik de mijne wel op een ketting-
slot”, zegt Tineke.
Het Albeda-college heeft helemaal geen 
voorzieningen voor fietsen, dat is wel raar. 
Alles staat op straat tegen rekken - dus 
ook met kettingslot. “Je kunt dus ook geen 
regenpakken laten drogen, echt onbegrij-
pelijk”.

Blijven jullie fietsen?
“Ja, het is heerlijk om na school je 
gedachten te kunnen laten gaan, en dan 
helemaal fris thuis te komen” is de reactie 
van Tineke. En voor Jannette is er op het 
moment dat ze de brug bij Alblasserdam 
overfietst op weg naar huis altijd weer 
een diepe zucht van genoegen: de wijde 
polder, de ruimte. “Ik zou nooit in een stad 
kunnen wonen”. (SI)
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Sinds 20 oktober 2012 hebben we er op 
de nieuwe Maasvlakte ongeveer 13,3 kilo-
meter nieuw fietspad bij. Het grootste deel 
hoort bij de grote weg die buitenom en 
rondom het nieuwe havengebied ligt. Die 
bundeling van infrastructuur bestaat van 
binnen naar buiten uit een spoorlijn, een 
snelweg, een parallelweg en geheel aan 
de zeekant: een twee-richting fietspad. 
Aan de westelijke en noordwestelijke kant 
ligt zo ongeveer zeven kilometer van dat 
fietspad op de zeedijk (traject A). Dat geeft 
natuurlijk een schitterend uitzicht. 
Maar, laten we even bij het begin begin-
nen: bij het Steenen Baakplein komt het 
einde van de Groene Kruisweg vanuit 
Oostvoorne bij de A15/N15 en is het begin 
van de oude Maasvlakte (punt B). 
Ook daar liggen van noord naar zuid de 
spoorlijn, de snelweg, een parallelweg en 
aan de kant van het Oostvoornse meer ligt 
een slecht fietspad. Je mag op de paral-
lelweg fietsen. 
Na een kleine 5 kilometer begint er aan de 
linkerkant van de parallelweg een nieuw 
fietspad (traject C). Op dat punt sluit het 
fietspad op de Brielse Gatdam aan. Direct 
daarna volgt een zijweg links naar het 
recreatiegebied en het nieuwe fietspad 
maakt een flauwe bocht naar rechts. Zo 
ongeveer 1,5 kilometer verder op het 
nieuwe fietspad kun je naar rechts over 
de snelweg heen (punt D) richting de pont 
naar Hoek van Holland (punt E). 
We rijden echter 2,8 kilometer rechtdoor 
en dan komt van links de weg van het 
recreatiegebied er weer bij (punt F). Direct 
daarna rijden we omhoog de zeedijk op. Je 
rijdt circa zeven kilometer met uitzicht op 
zee voor het fietspad weer omlaag gaat. 
Op dit deel met uitzicht op zee kom je 
twee plaatsen tegen waar je moet mengen 
met auto’s en waar parkeerplaatsen zijn. 

In het donker is het uitzicht misschien nog 
wel mooier dan overdag, maar pas op 

er staan paaltjes in het fietspad die niet 
reflecteren. Gaat het fietspad weer naar be-
neden en rij je nog even door, dan kom je 
na 1.200 meter weer bij het nu afgesneden 
deel van de  oude Maasvlakte. 
Na nog eens 1.600 meter kun je bij Slag 
Maasmond uitkijken over de ingang van de 
Nieuwe Waterweg (punt G). Verder langs 
het water loopt slechts een grintpad met 
enorme kuilen. Het is de werkweg langs de 
windmolens. Maar, je kunt er wel fietsen. 
Het zijn de laatste 2.200 meter tot je bij 
Slag de Beer echt niet meer verder kunt 
(punt H). Je zit dan nog steeds westelijk 
van Hoek van Holland. Het plaveisel gaat 
weer over in asfalt en daarover kun je 
aan de andere kant van de duinenrij terug 
rijden naar Slag Maasmond. Daar staat  
een frietenkraam om enige brandstof in  
te nemen voor de terugreis. Die is minstens 
zo mooi als de heenreis, maar eerst gaat 
het tegen de westen- en zuidwestenwind 
in … . 
Dat verafgelegen deel nieuwe Maasvlakte 
en het losgesneden deel oude Maasvlakte 
zijn niet rechtstreeks met de pont vanuit 
Hoek van Holland te bereiken. De afstand 
tussen de pont (punt E) en punt D is  
7,5 km. Zie het kaartje. 

Nog even over de “recreatieweg”. Vroeger 
liep die dood aan de zeezijde van de 
slufter. Die is nu doorgetrokken naar die 
grote rondweg. Het fietspad ligt aan de 
binnenkant en fietsend zie je niet meer  
van de zee dan vroeger. 
Het is zeker de moeite waard om eens 
een dagje “Maasvlakte” te fietsen. 
Bijna nergens is zo veel recht fietspad met 
zo weinig verkeerslichten en kruisingen. 
Enne, doordat het nieuw is, is het ook 
nog prachtig glad asfalt. 

Belangrijk: zie onze waarschuwing over de 
pont Maasvlakte-Hoek van Holland elders 
in deze Fietserskrant. (JWL)

Maasvlakte 2 open

Top tien slecht wegdek
In een volgende Fietserskrant komen 
we terug op de “Top Tien slecht wegdek” 
in Rotterdam.



Jaap Weltevrede is 57 jaar. Al 22 jaar fietst hij voor zijn werk (be-
leidsadviseur bij de gemeente Rotterdam) drie á vier keer per week 
van Maassluis naar Rotterdam en terug. Per jaar is dat ongeveer 
11.300 km. Daarbij komen in zijn vrije tijd nog zo’n 4400 km. 
Totaal zit hij 12 tot 15 uur per week op de fiets. 

Verslavend
40 kilometer fietsen per dag. Veel collega’s van Jaap halen het zelfs 
in een maand niet. Waarom doet hij dat? ‘Het begon ooit om puur 
praktische redenen. Mijn vrouw had vaak de auto nodig en in de 
zomer pakte ik steeds vaker de fiets naar mijn werk. Tot ik hem ook 
in de winter niet meer liet staan. Het is echt verslavend, je voelt 
je zo fit door al die lichaamsbeweging. Je bent als fietser minder 
gevoelig voor stress en je hebt natuurlijk ook geen last van files. 
Een drukke of vervelende dag ben je op de fiets zó vergeten. En zo 
kan ik tenminste ook blijven genieten van lekker eten en vooral van 
een biertje. Weer of geen weer, ik kom met de fiets, terwijl de auto 
voor de deur staat. Alleen als er veel sneeuw is gevallen ga ik wel 
eens met de trein.’

Langs de Maas
Elke werkdag staat Jaap om 6 uur op, twintig minuten later zit hij 
op de fiets.’Ik begin zo vroeg zodat ik om 16.00 uur weg kan, dan 
fiets ik op de terugweg niet in het donker. Heen neem ik de kortste 
route van 18,3 kilometer door Schiedam, dat kost ongeveer 50 

minuten. Op de terugweg fiets ik langs de Maas, da’s leuker maar 
ook iets verder, ongeveer 22 kilometer. Ik ben geen woeste fietser, 
mijn gemiddelde ligt meestal rond de 25 km per uur. Hard rijden is 
te link in de stad. Ik draag meestal geen helm, dat doe ik alleen als 
ik écht hard ga fietsen.’ 

Binnenbandjes
Jaap stelt wel prijs op een goede, comfortabele fiets met goede 
fietstassen en fiets- annex regenkleding, inclusief overschoenen. 
‘Op het werk heb ik altijd deodorant en schone kleren, dus daar 
kleed ik me om’. Aan fietsonderhoud doet hij niet veel, vindt hij 
zelf. ‘Mijn ketting en tandwielen vervang ik een keer per jaar. De 
remmen stel ik een paar keer per jaar. Gelukkig heb ik zelden een 
lekke band. Ik heb van die goede anti-lek buitenbanden, daar doe 
je echt wel een jaar mee. Omdat ik geen zin heb om onderweg in 
het donker mijn band te plakken, heb ik standaard wat binnen-
bandjes bij me. Rij ik lek, wat ongeveer vier keer per jaar gebeurt, 
dan leg ik er gewoon een nieuw bandje om. Dan zit ik binnen tien 
minuten weer op de fiets. Plak ik later thuis die band wel.’

Naast de fietsstrook
Volgens Jaap is de kwaliteit van fietspaden de laatste tien, twaalf 
jaar enorm verbeterd. ‘Er ligt nu een prachtig fietspad langs de 
Vierhavenstraat. Eigenlijk zijn er overal goede fietspaden, behalve 
langs de Schiedamseweg en de Nieuwe Binnenweg, daar is alleen 
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Jaap gaat in weer en wind met de fiets 
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Fietstechnische ontwerpblooper: 

Oostplein bij het gemaal
In de vorige editie van de Fietserskrant 
(2012-1) is een artikel gewijd aan  
‘fietstechnische ontwerpblooper’ op/rond 
het Oostplein. 

Discussie over (fiets)gevaarlijke knel-
punten in onze stad is zeer waardevol. 
Daarmee houd je elkaar scherp, worden 
ontwikkelingen op de voet gevolgd en 
kan waar nodig worden ingegrepen. Dat 
moeten we blijven doen. Echter daarbij is 
het wel van belang om in het gesprek of 
in dit geval in een artikel, uit te gaan van 
de feiten.’

In het artikel (en bijgeplaatste situa-
tieschets) wordt gesuggereerd dat de 
rijlopers op het plein fietspaden zijn. 
Dat is echter onjuist. Er zijn meerdere 
doelgroepen die gebruik maken van het 
Oostplein.

De wegen op het Oostplein zijn rijlopers 
en dienen onder andere voor de bereik-
baarheid van het gemaal met naastgele-
gen garageboxen, ingang van de metro 
en voor kort parkeren voor Oostmo-
lensteyn (ouderencomplex/verpleeghuis). 
De rijlopers op het plein zijn onderge-
schikt aan de fietspadenstructuur. 

De hoofdstructuur van fietspaden (deel 
uit makend van het stedelijk fietsnetwerk) 
is uitgevoerd in herkenbaar en comforta-
bel rood asfalt en loopt noord/zuid langs 
het Oostplein, in tweerichtingen.

In het artikel wordt een aantal zaken 
aangehaald dat voor verwarring zorgt bij 
de gebruikers. Onder andere zijn genoemd 
de aanwezigheid van het driehoekige rode 
tegelvlak, het ontbreken van de asmarke-
ring op het fietspad en haaientanden.

Naar aanleiding van de klacht worden deze 
punten in het eerste kwartaal van 2013 
opgepakt. Daarmee moet ook het probleem 
van het oncomfortabel passeren van de 
tramrails en diverse putten zijn verholpen. 
Het niet opletten van fietsers en andere 
weggebruikers, omdat ze bijvoorbeeld met 
andere dingen bezig zijn dan met het deel-
nemen aan het verkeer, wordt natuurlijk 
hierdoor niet opgelost.

Dat de fietser op dit punt een keuze heeft 
om zijn of haar kortste route te kiezen naar 
een bestemming is een belangrijk uitgangs-
punt. Dus in plaats van een “ontwerp-
blooper”, kan ook gesteld worden dat de 
fietser hier optimaal wordt vrijgelaten in de 
(kortste) routekeuze.

Reactie op artikel door 
Gemeente Rotterdam
Cluster Stadsontwikkeling, afdeling Verkeer 
en Vervoer
Jeroen Maijers, coördinator fiets

een fietsstrook op de weg. Dan ben ik altijd 
bang dat mensen het portier van hun auto 
opengooien, dus ik rij vaak nog naast de 
fietsstrook. Je moet sowieso alert zijn; dat 
je voorrang hebt betekent nog niet altijd 
dat je het ook krijgt. 
Een ander knelpunt is in Vlaardingen, bij 
Vijfsluizen. Als je daar op het kruispunt 
netjes wacht op alle stoplichten kost het je 
vijf minuten om aan de overkant te komen. 
Dus net als veel anderen steek ik schuin 
over. Er staat vaak politie, maar als die me 
wil stoppen zullen ze me echt van de fiets 
af moeten schieten! De Rotterdamsedijk 
was vroeger heel slecht, maar nu mooi 
rood geasfalteerd. Het is er wel snel glad. 
Vorig jaar stond de politie er zelfs een keer 
zand op te strooien.’

Hongerklop
Wie denkt dat Jaap na zijn werk thuis op 
apegapen ligt, heeft het bij het verkeerde 
eind. ‘Ha ha, nee, ik ga een paar keer in de 
week naar mijn moeder in Naaldwijk, ook 
meestal op de fiets. Verder zaalvoetbal ik 
één keer in de twee weken, ik tennis elke 
week en ik ben gemeenteraadslid voor de 
PvdA, dat kost zeker 15 uur per week. In 
het weekend maak ik vaak lange fietstoch-
ten van 100 km of meer. Ik pak dan vaak 
het eerste pontje naar Rozenburg van 10 
voor 7. Dan ben ik om 11 uur terug en heb 
ik 100 km gefietst. Vaak combineer ik ook 
dingen. Bijvoorbeeld naar een concert in 
Brussel ga ik op de fiets: twee dagen heen, 
twee terug. Op dat soort dagen fiets ik 
wel eens 200 km per dag met 25 km per 
uur. Je moet dan wel goed eten want een 
hongerklop is vreselijk.’

Drachtig schaap
Jaap fietst het liefst alleen. ‘Ik kijk graag om 
me heen, en dat is lastig in een groep. Ik 
hou ook van bijzondere vogels, er zijn nu 
veel zilverreigers en aalscholvers, maar ook 
veel ooievaars en lepelaars ten noorden van 
Schiedam/Rotterdam. En ik probeer volop 
te genieten van mijn lievelingsdier, de koe. 
Helaas zie ik die weinig op mijn woon-
werkroute. Soms doe ik ook wedstrijdjes 
met mezelf; dan moet ik bijvoorbeeld de 
27 km per uur handhaven. Maar als ik een 
drachtig schaap met de poten omhoog in 
de wei zie liggen - topzwaar geworden 
door de wol - dan stop ik. Dan klim ik even 
over het hek om het beest weer recht te zet-
ten. Anders gaat-ie dood.’ (AL)
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Hoe is het om in Kralingen-Crooswijk te 
fietsen? Hoe staat het met de veiligheid 
en het comfort van de fietsroutes? Wat 
zijn de hindernissen en knelpunten? Met 
die vragen in het achterhoofd stapten 
leden van de Fietsersbond op een zonnige 
augustusmiddag op de fiets voor een 
verkenningstocht. Dit resulteerde in een 
knelpuntennota  
(http://rotterdam.fietsersbond.nl/nieuws/
fietsknelpunten-kralingen-crooswijk).  
Deze is vervolgens aangeboden aan de 
verantwoordelijke bestuurder van deel-
gemeente, Jock Geselschap (o.a. verkeer 
en buitenruimte), met de uitnodiging 
om gezamenlijk een fietstocht langs de 
beschreven punten te maken. 

De uitnodiging werd van harte geaccep-
teerd. Zodoende stonden Jock Geselschap 
en beleidsmedewerkster Esther Hoenderop 
samen met drie leden van de Fietsersbond 
(Coby Jansen, Jan van der Schans en onder-
getekende) op een herfstachtige septem-
bermiddag klaar om op de fiets een rondje 
door de deelgemeente te maken.
Geselschap sprak allereerst zijn waardering 
uit voor het initiatief van de Fietsersbond. 
De deelgemeente kan wel van alles doen 
en vinden, maar het zijn uiteindelijk betrok-
ken burgers die de ogen en oren van de 
buurt zijn. 

er zijn. (http://rotterdam.fietsersbond.nl/
nieuws/de-deelgemeente-zoekt-naar-een-
oplossing-voor-de-gratis-circusact-op-
oudedijk) 
Ook vertelde Jock Geselschap dat er een 
plan ligt om de Oostzeedijk/Honingerdijk 
Beneden aan te gaan pakken en aanzienlijk 
fietsvriendelijker te maken door o.a. aan 
weerszijden asfaltstroken voor fietsers. 
Dat is goed nieuws over deze belangrijke 
fietsverbinding tussen het centrum en de 
Erasmus Universiteit. 

Oostzeedijk
De fietstocht begon bij het deelgemeente-
kantoor en daar lag gelijk één van de pun-
ten uit de knelpuntennota: de volkomen 
inconsequente inrichting van de weg, met 
name waar het gaat om de markeringen 
voor fietsers. De mededeling dat de Oost-
zeedijk/Honingerdijk Beneden op de schop 
gaat, nuanceert misschien de noodzaak 
om hier overal fietsstroken aan te leggen, 

maar een kritische blik op de weginrichting 
en -markering blijft in het belang van de 
fietsveiligheid noodzakelijk.

Oostplein
Dit bracht ons bij het Oostplein, met name 
de noordelijke kant hiervan ter hoogte van 
de Goudsesingel. Hierover is inmiddels het 
nodige geschreven. Zelfs het AD-Rotter-
dams Dagblad heeft aandacht besteed aan 
de volstrekt onoverzichtelijke en verwar-
rende situatie voor fietsers en voetgan-
gers. Zo zijn de verschillende (fiets)paden 
nauwelijks van elkaar te onderscheiden, 
is onduidelijk wie waar thuishoort en wie 
voorrang heeft. In de knelpuntennota heeft 
de Fietserbond een aantal aanbevelingen 
gedaan om de situatie duidelijker en vooral 
overzichtelijker te maken.

Geselschap gaf toe, dat het plein en 
de daar ontstane verkeerssituatie geen 
schoonheidsprijs verdienden. Tegelijk kon 
hij weinig toezeggingen doen. Het plein 
ligt op de grens tussen de deelgemeente 
Kralingen-Crooswijk en het Centrum, wat 
de besluitvorming net zo lastig maakt als 
de verkeerssituatie ter plekke. Daarnaast 
zou een grootscheepse herstructurering 
deel moeten uitmaken van een totaalplan 
voor de gehele omgeving en dat had voor-
lopig geen prioriteit. Kleine verbeteringen 

 Kralingen-Crooswijk:  
op pad met de portefeuillehouder

‘Verdwijntruc’ voor de deur van het deelgemeentekantoor

vlnr: Willem Visser, Coby Jansen, Jan 
van der Schans en Jock Geselschap
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Uit de deelgemeente valt wel wat goed 
(fiets)nieuws te melden. Zo nadert de her-
structurering van de Oudedijk z’n voltooi-
ing. Behoudens een schoonheidsfoutje bij 
de uitrit van Albert Heijn mag het resultaat 
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Voorstellen Oostplein Fietspadversmalling Pijperstraat

zijn misschien mogelijk. Daarbij kunnen we 
denken aan het doortrekken van de twee-
richtingsstrepen op het fietspad richting 
Boezemweg en verbetering van de fysieke 
scheiding tussen de twee toegangswegen 
naar resp. het gemaal en de Hoge Boezem 
en het kantoorgebouw aan het plein rich-
ting Oostzeedijk.

Boezemstraat
Vanuit Kralingen staken we over richting 
Crooswijk, waar we onder andere bekeken 
hoe het is om de Boezemstraat over te 
steken ter hoogte van de Pijperstraat en 
Rusthoflaan. Dat is geen sinecure: de Boe-
zemstraat is een drukke weg met zeer veel 
doorgaand autoverkeer van en naar het 
centrum. Vanuit de zijstraten proberen zich 

tennota is voorgesteld om de Schapendreef 
hier bereikbaar te maken door tweerich-
tingsverkeer aan twee kanten van de brug 
mogelijk te maken. Wie nu vanaf de mane-
ge komt, moet ofwel oversteken en tegen 
het verkeer ingaan, of een stuk omrijden 
over de Sophiakade. Het lijkt bovendien 
een simpele ingreep: bord plaatsen en het 
stuk over de brug van tweerichtingsstrepen 
voorzien.

Hoewel Geselschap ook hierover geen 
directe toezegging kon doen, nam hij onze 
voorstellen ter harte. Uiteraard is beleid 
uitstippelen en uitvoeren een kwestie 
van lange adem en geduld (en natuurlijk 
vooral ook geld). Wat we in ieder geval 
constateerden, was dat de portefeuille-
houder bereid is als medebewoner van de 
deelgemeente een luisterend oor te lenen 
en de noden en suggesties van fietsers ter 
harte te nemen. Hopelijk resulteert dat ook 
in daden. En het liefst vóór 2014, want dan 
verdwijnt het huidige deelgemeentebestel. 
Hoe de bestuurlijke wegen dan gaan lopen 
is voorlopig nog onduidelijk.

Willem Visser

1. strepen doortrekken

2. haaientanden

4. scheiding paden verlengen
5. fietspaden afwijkend kleuren

3. haaientanden

daar ook nog tal van auto’s en een tram 
tussen te voegen. Wie daar als fietser ook 
nog tussen wil komen moet minstens drie 
paar ogen open hebben en ook dan nog 
hopen dat de automobilisten je niet over 
het hoofd zien als zij een gaatje proberen 
te vinden. 
Geselschap erkende dat de verkeerssituatie 
ter plekke niet ideaal is. Er zijn plannen om 
de oversteekplaatsen op de Boezemstraat 
aan te pakken en o.a. snelheidsbeperkende 
maatregelen in te voeren. Dat biedt nu 
natuurlijk nog geen oplossing, maar geeft 
in ieder geval hoop voor de toekomst.

Pijperstraat 
Vervolgens gingen we nog een kijkje 
nemen bij de bocht Crooswijkseweg/Pij-
perstraat. Hoewel hier een met rood asfalt 
aangegeven fietsstrook ligt, zorgen de 
tramrails voor een splitsing in twee smalle 
stroken. 
Bepaald niet ideaal voor minder stabiele 
fietsers. En zeker niet bij slecht weer. De 
vraag was of het niet mogelijk zou zijn 
door het versmallen van het trottoir de 
fietsstrook iets te verplaatsen, zodat er 
minder riskante manoeuvres nodig zijn.

Onze fietstocht (inmiddels in een gestaag 
vallende regen) eindigde bij de hoek 
Boezemlaan-Schapendreef. In de knelpun-
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(werkdagen 08-20u, zaterdag 09-17u) of
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Agenda
Data en detail informatie 
van alle activiteiten van de 
Fietsersbond in de afdeling 
Rotterdam+Regio zijn te 
vinden op onze website
http://rotterdam.fietsersbond.nl

Onlangs verscheen de ‘Mobiliteitsbalans 
2012’ van het Kennisinstituut voor Mo-
biliteitsbeleid. Dit instituut beschrijft niet 
alleen ontwikkelingen, maar probeert ze 
ook te verklaren. In dit artikel zal ik enkele 
trends die met fietsen te maken hebben 
aanhalen.

Nederland eenzaam aan de top
Nederland is nog altijd het land met 
de meeste fietsverplaatsingen (26%). 
Denemarken volgt met 20% en daarna 
Zwitserland en Duitsland (11% en 10%). In 
België fietst men opvallend weinig (8%). In 
sommige steden in ons land bedraagt het 
aantal verplaatsingen per fiets 35 - 40%.
Vooral voor de korte afstanden fietsen 
Nederlanders veel: voor 1 tot 2,5 kilome-
ter stapt zelfs 50% op de fiets. Zodra de 
afstand boven de 15 kilometer komt, daalt 
dit tot 3% of minder.

Meer kilometers door met name 
ouderen
Sinds 2000 leggen fietsers in totaal 14 
procent meer kilometers af. Dat komt 
deels door de toename van de bevolking 
en deels doordat mensen vaker en ook 
voor langere afstanden de fiets pakken. 
Vooral ouderen zorgden voor de toename 
van het fietsgebruik. Natuurlijk omdat er 
meer ouderen zijn, maar zij zijn bovendien 
vaker gaan fietsen. De beschikbaarheid van 
elektrische fietsen speelt hierin waarschijn-

Fietsen in Nederland: 
‘meer’, ‘vaker’ en ‘verder’

lijk een belangrijke rol, net als de gemid-
delde verbetering van de gezondheid van 
ouderen.

Meer gewonden onder met 
name oudere fietsers
Ondanks de toename van de mobiliteit, 
daalde het aantal verkeersdoden tussen 
2000 en 2011 met ruim 40 procent. Het 
aantal ernstig gewonden daalde licht in 
de periode 2000-2006, maar steeg tussen 
2006 en 2010 weer met ruim 25 procent. 
Volgens het rapport heeft deze toename 
vooral te maken met het grotere aantal 
ongevallen met fietsers waarbij geen mo-
torvoertuigen betrokken waren. 
Vooral oudere fietsers blijken vaker slacht-
offer te zijn. Er zijn niet alleen meer oudere 
fietsers, zoals hierboven aangegeven, zij 
hebben per afgelegde kilometer ook nog 
eens een grotere kans om gewond te raken 
dan jongere fietsers.

Meer, vaker en verder
Deze drie componenten dragen bij aan de 
toename van het aantal kilometers. ‘Meer’ 
heeft vooral betrekking op de al eerder 
genoemde groep ouderen. De bijdrage van 
de groep 25 tot 40 jaar krimpt juist. De 
groei van ‘meer’ zit vooral in ‘vrije tijd’ en 
‘winkelen’.
De groei van de component ‘vaker’  
heeft vooral betrekking op ‘onderwijs’, 
‘vrije tijd’ en ‘werk’. Bij onderwijs moeten 

we vooral denken aan de groep tussen  
12 en 25 jaar (daarna zien we een afname 
in fietsgebruik). 
Ook de reisafstanden per fiets zijn 
toegenomen. Dit heeft te maken met de 
schaalvergroting van voorzieningen en het 
uitdijen van het stedelijk gebied. Ook de 
woon-werkafstanden zijn daardoor langer 
geworden. Ook een oorzaak van de toena-
me: de fiets wordt steeds meer gebruikt in 
combinatie met een treinreis. Dit verklaart 
voor een groot deel de groei van de com-
ponent ‘verder’. Ook bij deze componenten 
spelen de gecombineerde factoren van de 
beschikbaarheid van elektrische fietsen en 
de verbeterde gezondheidstoestand onder 
ouderen een rol. (WV)


