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Betreft: Reactie Fietsersbond op de concept Mobiliteitsvisie 
 
Datum: 2 juni 2021 
 
Geachte raad, geacht college, 
 
Graag wil de Fietsersbond Groningen reageren op de conceptmobiliteitsvisie zoals verwoord in de 
collegebrief van 24 april en de daarbij behorende bijlagen. In deze brief zullen wij eerst onze 
algemene mening geven over de plannen, om daarna in te zoomen op enkele details. 
 
Algemeen 
Uit de plannen blijkt dat deze uitgebreid doordacht zijn; duidelijk is dat er met visie is gekeken naar 
alle vormen van mobiliteit en hun onderlinge interactie. Daarbij is een ander perspectief gehanteerd 
dan tot nog toe vaak gebruikelijk is geweest in de wereld van mobiliteit: het denken volgens 
‘autologica’ is daarbij verlaten. Dit sluit goed aan bij onze visie en wij zijn dan ook verheugd dat deze 
conceptvisie veel elementen kent die ook door ons zijn aangedragen in onze Visie Fietsersbond 
afdeling Groningen op mobiliteit in de gemeente Groningen. Deze hebben wij vorig jaar voor de 
zomer met u en anderen gedeeld. 
 
Knip 
Door op diverse plaatsen in de stad een knip te maken voor het autoverkeer toont de gemeente aan 
dat ze consequent keuzes durft te maken. Wel vinden wij het handhaven van een snelheid van 50 
km/h voor bussen bij de knip in de Eikenlaan, waar het busverkeer een omvangrijke fietsstroom zal 
kruisen, geen goed idee. Daardoor zal de situatie daar naar onze mening nog steeds onveilig blijven 
voor fietsers. 
 
Snelheid auto’s en OV 
De Fietsersbond is van mening dat het ambitieniveau om wegen van 50 km/h terug te brengen naar 
30 km/h hoger mag zijn dan nu het geval is. In de conceptmobiliteitsvisie wordt de ‘autologica’ 
weliswaar verlaten, wij menen in de stukken nog wel sporen te zien van ‘buslogica’. Dit leidt ertoe 
dat de voordelen van het verlaten van de autologica niet op alle plaatsen verzilverd kunnen worden 
omdat op veel wegen waar bussen rijden de snelheid op 50 km/h gehandhaafd blijft. Hierdoor gaan 
er relatief weinig wegen van 50 naar 30 km/h en zal er geen integrale rust intreden in het 
verkeersbeeld binnen de ringweg. Naar onze mening is het  niet bezwaarlijk als ook het busverkeer 
zich voegt in het 30 km/h-regime aldaar; de snelheid van het busvervoer wordt in belangrijke mate 
bepaald door de benodigde tijd voor het halteren en heeft naar onze mening met name baat bij een 
ongestoorde doorstroming en niet bij een hogere snelheid. Slechts op die plaatsen waar een vrije 
busbaan is, kan het busverkeer naar onze mening 50 km/h rijden. Indien de bus op andere plaatsen 
50 km/h mag blijven rijden dan verhindert dat, dat scooters, snelle fietsers en cargobikes zich met 
het andere verkeer kan mengen en zullen deze het andere fietsverkeer hinderen. Voorbeelden van 
straten waar dit overduidelijk op zal treden zijn de Oostersingel, de Friesestraatweg (binnen de ring) 
en de Prinsesseweg. 
 
Verkeerslichten 
Daar waar de autologica zal verdwijnen bij de inrichting van de straten, is het gewenst dat zij ook 
verlaten wordt bij de afstelling van verkeersregelinstallaties: indien fietsers bij VRI’s het deel van de 
beschikbare tijd toegewezen krijgt dat evenredig is met hun aandeel in de vervoersbewegingen, kan 
de frequentie van het ‘op groen’ staan van VRI’s verhoogd worden, waardoor met name bij VRI’s met 
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‘alle richtingen groen’ het comfort van het oversteken vergroot wordt, hetgeen met name voor 
kwetsbare fietsers een grote vooruitgang zal zijn. Maar door kortere wachttijden kan de effectieve 
reistijd van fietsers ook omlaag.  Lange wachttijden vormen een bron van ergernis voor fietsers en 
leiden er ook toe dat een deel van de fietsers de regels negeert en door rood rijdt. De ergernis is erg 
groot  in de spits op de Van Ketwich Verschuurlaan (met twee VRI’s vlak na elkaar, bij de Herebrug en 
de Emmabrug. Het vaak aangehaalde ‘sneller groen bij regen’ zou een permanente toestand moeten 
zijn. 
 
Inrichting openbare ruimte 
Graag participeren wij bij het opstellen van de nieuwe leidraad openbare ruimte. Wij zijn namelijk 
van mening dat de onduidelijke positie van voetgangers en fietsers op de straat niet op alle plaatsen 
het comfort van het verblijf vergroot, noch voor voetgangers, noch voor fietsers. Op straten met 
voldoende breedte, zoals bijvoorbeeld de Oude Ebbingestraat, adviseren wij een vorm van 
herkenbare stoep en rijweg te handhaven. 
 
Fietsnetwerk 
Als wij het voorgestelde hoofdfietsnetwerk bekijken, dan valt op dat de binnenstad hierin een witte 
vlek is. Naar ons idee zullen veel fietsers routes via de binnenstad blijven kiezen en kan dit beter 
goed gefaciliteerd worden dan dat er een klimaat gaat ontstaan van ‘het recht van de snelste’. 
Als wij kijken naar recente plannen, zoals bijvoorbeeld de Suikerzijde, dan valt ons op dat de 
maasgrootte van het fietsnetwerk groot ontworpen wordt, daar waar in de rest van stad juist 
getracht wordt ontbrekende schakels in te vullen. In nieuwbouwprojecten dient direct de juiste – 
geringe – maaswijdte gekozen te worden. 
 
Stallen en parkeren van fietsen 
Wij menen een trend te zien dat het in nieuwbouw gebruikelijk wordt individuele bergingen voor 
fietsen te vervangen door een gemeenschappelijke berging. Kennelijk staat de bouwverordening dit 
toe. Naar onze mening zal dit een remmende werking hebben op het fietsgebruik. Wij verwachten 
dat de animo om meerdere specifieke en eventueel duurdere fietsen aan te schaffen terug zal lopen 
als deze niet veilig, individueel gestald kunnen worden. Hetzelfde zal gelden voor kinderfietsen, waar 
een slot zelfs voor de kleinste fietsen noodzakelijk zal zijn, hetgeen een remmende werking op het 
fietsgebruik en de fietsvaardigheid van kinderen zal hebben.  
Verder vinden wij dat in de binnenstad meer dan voorgesteld parkeerruimte voor auto’s omgevormd 
mag worden naar parkeerruimte voor fietsen. Ook krijgen wij signalen dat het beleid om 
grootschalige stallingsruimten te maken nadelig uitwerkt voor personen die slecht ter been zijn, 
maar nog wel kunnen fietsen. Voor hen zouden wij graag een systematiek ontwikkeld zien waarmee 
het mogelijk wordt hun fiets gedurende een korte tijd voor een winkel te parkeren. 
 
Tot slot 
Desgewenst willen wij het bovenstaande graag nader met u bespreken. Wij zijn hiervoor bereikbaar 
via groningen@fietsersbond.nl.  
 
Met vriendelijke fietsgroet, 
 
Fietsersbond Groningen, 
Wim Borghols, Voorzitter 
 
De Fietsersbond Groningen streeft naar plezier in het fietsen voor iedereen op de fiets. 
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