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Inleiding
De gemeente Zwolle heeft zich in 2013 aangemeld voor de verkiezing van Fietsstad 2014, een titel die de
Fietsersbond uitreikt aan een gemeente die de positie van de fiets(ers) serieus neemt en daartoe zowel
concrete resultaten kan overleggen als ook op beleidsniveau de zaken goed op orde heeft. In 2011 verkoos de
jury ’s-Hertogenbosch uit 15 inzendingen tot Fietsstad, waarbij het thema ‘onderweg naar school’ een
belangrijk criterium vormde.
Ditmaal is het thema ‘fietsen zonder hindernissen’. De 19 deelnemende gemeenten hebben elk een vragenlijst
ingevuld, waarbij het thema een nadrukkelijke rol speelde. Daarnaast werd o.a. gevraagd naar het jaarlijks
fietsbudget, monitoring, fietsparkeren, fietspromotie, fietsdiefstalpreventie en de mate waarin de fiets
onderdeel vormt van een integraal beleid.
De selectiecommissie van de Fietsersbond heeft tot haar vreugde geconstateerd dat alle deelnemende
gemeenten de fiets(er) een hoge prioriteit geven, zowel op straat als beleidsmatig. De commissie heeft na
ampel beraad Zwolle genomineerd voor de verkiezing van Fietsstad 2014. De anderen genomineerden waren
Almere, Eindhoven, Enschede en Velsen. Een onafhankelijke jury heeft uiteindelijk uitgemaakt dat Zwolle
wordt toegevoegd aan de eregallerij van de Fietssteden.
Met de Fietsstadverkiezing hoopt de Fietsersbond enerzijds dat gemeenten worden gestimuleerd om (nog)
beter fietsbeleid te voeren, anderzijds dat gemeenten van elkaar kunnen leren. Daarom krijgt u dit quick scan
rapport, opgesteld door het onderzoeksteam van de Fietsersbond, over de huidige stand van zaken met daarin
aanbevelingen voor verbeteringen en aandacht voor goede voorbeelden uit andere (deelnemende)
gemeenten. De goede voorbeelden uit de kandidaat-steden vormen een belangrijk onderdeel van dit rapport
en kunt u vinden via www.fietsstad2014.nl alsmede ten dele in de bijlage “2014: obstakelvrij fietsen”
Uit de ingezonden informatie maakt de Fietsersbond duidelijk op dat Zwolle een heldere ambitie heeft om
verder te groeien als fietsstad. U weet als geen ander, met zo een geoefend ‘fietsersoog’, dat er nog genoeg
verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. Bovendien, zeker op dit beleidsterrein geldt: stilstandstand is
achteruitgang. Met de aanbevelingen en de goede voorbeelden uit dit rapport, vertrouwen wij er op dat u de
komende jaren doorgaat met maatregelen die in belangrijke mate zullen bijdragen aan de verdere verbetering
van het fietsklimaat in uw gemeente. Wij wensen u daarbij veel succes!
Met vriendelijke groet,

Hugo van der Steenhoven

Jaap Kamminga

Directeur Fietsersbond

Projectleider Fietsstad 2014
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Thema: Fietsen zonder hindernissen

Fietsers komen tijdens hun dagelijkse fietstochten heel wat hindernissen tegen. Fysieke hindernissen zoals een
slecht wegdek, drempels, paaltjes, onoverzichtelijke oversteekplaatsen, slecht afgestelde
verkeersregelinstallaties, spoorwegovergangen, autowegen, steile hellingen en barrières zoals bijvoorbeeld
kanalen, spoorlijnen en autowegen. Maar ook medeweggebruikers zoals voetgangers, automobilisten,
scooters, bussen en andere fietsers, kunnen een fietsrit onprettig maken. De fietsstadverkiezing 2014 heeft als
thema ‘Fietsen zonder hindernissen’ en de gemeente die de beste oplossingen biedt om deze hindernissen te
verhelpen, mag zich van de Fietsersbond in 2014 Fietsstad noemen.

1.1

Voorbeeldlocaties van Fietsen zonder Hindernissen

In de vragenlijst vroegen wij elke gemeente in totaal 8 voorbeelden te noemen van locaties die het best
invulling geven aan de titel Fietsstad en/of het thema Fietsen zonder Hindernissen. Die locaties hebben wij
beoordeeld op relevantie, variatie en indrukwekkendheid.
Zwolle gaf de volgende voorbeeldlocaties aan:

Voorbeeld 1: Fietsstraat Van Karnebeekstraat versus auto buitenom via buitenring
Als eerste gemeente in Nederland heeft Zwolle in 2005 een fietsstratenplan opgesteld. Het jaar daarvoor
is met succes de Vondelkade als fietsstraat in gebruik genomen. Inmiddels telt de gemeente 7 fietsstraten.
Zwolle-Zuid is één van de grotere wijken van Zwolle met ruim 31 duizend bewoners. De verkeersstructuur
is zo opgebouwd dat directe en snelle fietsroutes als radialen richting de binnenstad en het station lopen.
Autoverkeer moet omrijden om deze bestemmingen te bereiken. Het fietsgebruik op deze radialen is
hoog. De fietsstraten Zwarteweg en Van Karnebeekstraat maken hier onderdeel van uit en kennen het
hoogste fietsgebruik met respectievelijk 10.000 en 11.000 fietsers per dag.
De Van Karnebeekstraat is een woon-winkelstraat in de periferie van de binnenstad. Aan deze weg zit een
parkeerterrein waar (binnenstad)bezoekers
de auto parkeren. In 2012 heeft deze straat
een metamorfose van een rommelige naar
een groene, gezellige fietsstraat.
Bewoners en winkeliers zijn nauw betrokken
bij de totstandkoming van het ontwerp voor
de straat. In de nieuwe situatie heeft de
rijbaan een rode asfaltbaan met aan
weerszijden een klinkerstrook van circa 70 centimeter. De vernieuwde Van Karnebeekstraat is niet alleen
een comfortabele, veilige en aantrekkelijke weg voor fietsers, maar ook aan het comfort van de
voetgangers en bewoners is gedacht. Trottoirs zijn verbreed en er staan geen hinderlijke obstakels op de
route. Om de aantrekkelijkheid van de straat te vergroten zijn bomen en (blok)hagen aangelegd.
1.

35
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Voorbeeld 2: Fietstunnels Ceintuurbaan
Recent zijn er onder de Ceintuurbaan, onderdeel van de
noordelijke buitenring, over circa 1,5 km drie
fietstunnels aangelegd en één opgewaardeerd. Dit was
onderdeel van de opwaardering van de rijbaan van 2x2
naar 2x3 rijstroken. Typerend voor de fietstunnels in
Zwolle is dat ze half verdiept/half verhoogd worden
aangelegd, waardoor de fietser zowel de voor- als de
achteruitgang kan zien. Dat verdient in Nederland meer
navolging want deze constructie verbetert in hoge mate
het comfort doordat de relatief flauwe hellingen veel minder inspanning vragen.

Voorbeeld 3: Snelfietsroute Hanzeboog
De non-stop snelfietsroute Hanzeboog tussen Gelders
Hattem/Wezep en Overijssels Zwolle met de nieuwe
trein-fietsbrug over de IJssel zorgt voor een betere
bereikbaarheid van Zwolle voor forenzen en scholieren
uit Hattem en Wezep, daarnaast ook voor meer
recreatieve fietsmogelijkheden. Om deze snelle
verbinding tot een succes te maken is de cocreatie
methode toegepast waarbij ideeën en concepten zijn ontwikkeld voor de vormgeving, aanvullende
voorzieningen en de PR van de snelfietsroute.

Voorbeeld 4: Versterking door samenwerking tussen recreatief en utilitair
Samenwerking tussen recreatie en utilitair loont en
versterkt de positie van de fiets. Het Westerveldse
pad met rotonde Boerendanserdijk is een voorbeeld
hoe een gepland schelpenpad verandert in een
betonpad dat ook door woon-werkverkeer gebruikt
wordt.
Een ander voorbeeld is het fietspad CeintuurbaanAlmelose kanaal parallel aan het spoor waar vanuit
recreatie aan de aanleg wordt gewerkt. Als deze verder langs het spoor wordt doorgezet wordt deze
verbinding ook voor het utilitaire fietsverkeer een aantrekkelijke verbinding.
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Voorbeeld 5: Fietsrotonde
De fietsoversteek over de Wipstrikkerallee is een schakel tussen de fietsstraten Philosofenallee en
Vondelkade. De Wipstrikkerallee, onderdeel van de Zwolse Binnenring, heeft een belangrijke functie voor
het autoverkeer. In de huidige situatie moeten fietsers op de fietsroute tussen Zwolle-Oost en de
binnenstad voorrang verlenen aan verkeer op de Wipstrikkerallee. Hierdoor neemt de vlotheid en het
comfort van deze belangrijke fietsroute sterk af. Bovendien voelen fietsers zich op dit kruispunt niet veilig.
Voor het planproces van de fietsoversteek
Philosofenallee-Vondelkade is ruim de tijd
genomen om met belangengroepen van
gedachten te wisselen over de
mogelijkheden.
Het ontwerp van de fietsrotonde is tot
stand gekomen in samenwerking met
verschillende lokale
belangengroeperingen. Verdere
uitwerking van het ontwerp is gebeurd
door het ontwerp voor te leggen aan landelijke en lokale vakexperts.
Daarnaast is er een proefopstelling geweest op het
terrein van de IJsselhallen. Daar zijn met hulp van de

ROVA de uitzichthoeken, bochtstralen
en wegbreedtes getoetst en waar nodig
in het ontwerp aangepast.

In de zomervakantie van 2013 is de
fietsrotonde aangelegd en een half jaar
lang is de verkeerssituatie uitgebreid
gemonitord met camera’s en enquêtes.
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Voorbeeld 6: Obstakels in fietsroutes
Zwollenaren hebben in het najaar van 2012 via speciale website
www.zwolle.nl/fietspalen hinderlijke obstakels in fietsroutes bij de
gemeente kunnen melden. Om de veiligheid te verhogen moet het
aantal paaltjes en heuveltjes in fietsroutes drastisch verminderen. De
gemeente betrekt daarbij de gebruikers om draagvlak te creëren voor
het verwijderen ervan. De obstakels die blijven moeten fietsvriendelijk
worden ingericht. Om een juiste inrichting te vinden doet Zwolle mee
aan twee onderzoeken.
- Als onderdeel van de Fietsberaad-proef experimenteert Zwolle met
ribbelmarkering op een betonverharding en een voor fietsers flexibele
paal met verlichting.
- Zwolle is partner in het project ‘Het Vergevingsgezinde Fietspad’. In
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu doet Royal Haskoning DHV onderzoek naar het
preventief aanpakken van eenzijdige fietsongevallen onder 50-plussers. Een vergevingsgezind fietspad
nodigt daarbij van nature uit tot wenselijk fietsgedrag (‘self explaining fietspad’) en werkt waar nodig
foutcorrigerend en letselbeperkend. Daarbij houdt het vergevingsgezinde fietspad goed rekening met de
beperkingen en capaciteiten van oudere fietsers en is ook veiliger voor jongere fietsers.

Voorbeeld 7: Prioriteit bij verkeerslichten
In 2012 is op een druk kruispunt langs de singel een
nieuwe verkeerslichtenregeling in gebruik genomen
waarin het fietsverkeer prioriteit kan worden gegeven,
onder andere vanwege regenval. In 2013 is in het project
“Onderzoek fietsprioriteit bij verkeerslichten” vastgesteld
dat fietsprioriteit bij meeste verkeerslichten in Zwolle
toepasbaar is zodat de wachttijd voor het fietsverkeer op
met name hoofdfietsroutes beperkt wordt. Fietsprioriteit
zal worden verleend op basis van:
• de actuele gemeten wachttijd van een fietser
• de meting van regen (met een regensensor)
• de telling van veel fietsers (met een detectielus)
• de meting van een file van fietsers (met twee
detectielussen)
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Voorbeeld 8: Fietsmarkering
In het ontwerp probeert Zwolle met ogenschijnlijke details het comfort voor de fietser te verbeteren. Drie
jaar geleden is met een folder de wegmarkering bij ontwerp en wegbeheer onder de aandacht gebracht.

Blokmarkering werd voorheen op het rode loper van de fiets aangelegd. De effectieve breedte van de
fietsoversteek werd hierdoor met een meter verminderd. De markering kan glad worden en is onplezierig
om over heen te rijden. Daarom wordt deze nu buiten de fietslijn van de fiets aangelegd.

1.2

Indrukwekkende voorbeelden in Zwolle

De gemeente Zwolle heeft zeer relevante en gevarieerde voorbeelden van Fietsen zonder hindernissen
gegeven. Deze zijn ten dele door de Fietsersbond opgenomen in de brochure 2014: obstakelvrij fietsen.. Het
doel van deze brochure is dat de voorbeelden zo veel mogelijk navolging krijgen in de andere Nederlandse
gemeenten. Nog meer Zwolse voorbeelden, alsmede voorbeelden uit de andere gemeenten die deelnamen
aan de Fietsstadverkiezing 2014 zijn te vinden op fietsstad2014.nl .

1.3

Bestaande hindernissen

Zwolle werkt voortdurend verder aan het verbeteren van het fietsklimaat. Omdat wordt aangegeven dat er
zeker nog genoeg hindernissen bestaan die moeten worden opgelost, bewijst zij daarmee dat zij een echte
fietsstad is en bovendien laat zien dat de fiets een belangrijke rol speelt in het verder aantrekkelijk maken van
de gemeente om in te wonen en in te werken en om te bezoeken.

1.3.1

Fietsparkeren

De gemeente beseft dat de sterke positie van de fiets bij het bezoek aan de binnenstad dient te worden
gewaarborgd en verder verbeterd. Aangegeven wordt dat voldoende en kwalitatief hoogwaardige
fietsvoorzieningen van essentieel belang zijn voor een goed functionerende binnenstad, onder meer
omdat de helft van alle bezoekers fietsers zijn en zij veel besteden.
Realisering van de volgende plannen ligt in het verschiet.
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Bewaakte stalling Rodetorenplein. Het niet doorgaan van
een bouwplan heeft de gemeente aangegrepen om te
werken aan een (gratis) stalling. Zie afbeelding.

-

Vergroten bewaakte stalling Meerminneplein en vergroten
klemmencapaciteit in Pletterstraat. In beide gevallen worden
deze plannen integraal meegenomen in de ruimtelijk
ontwerpen.

1.3.2
-

Fietspaden
Snelfietsroute Hattem/Wezep-Zwolle. Het laatste deel van de route tot het station, een voortzetting
van het bestaande 5,5 meter brede pad met middengeleiding, is nog niet aangelegd maar zal worden
opgepakt in het project Spoorzone.

-

Fietspad langs spoor Hessenpoort/Nieuwleusen-Pierik. Voor het verbeteren van de bereikbaarheid
van bedrijventerrein Hessenpoort en de regionale fietsverbinding naar Dalfsen en Nieuwleusen is
deze schakel wenselijk. Een klein onderdeel ervan, het fietspad Ceintuurbaan-Marsweg. wordt vanuit
recreatie binnenkort opgepakt.

-

Fietsroute Heino. De N35 richting Heino wordt opgewaardeerd naar een 100 km/u weg. Dit zal ook
gevolgen hebben voor de fiets. In dit kader zullen zowel de utilitaire als de recreatieve fietsroutes
aangepast moeten worden.

-

Fietspad Doornweg. Voor scholieren en werknemers van het bedrijventerrein Hessenpoort en
Oosterenk uit Hasselt is de Doornweg een aantrekkelijke verbinding. De 60 km/u weg wordt echter
door sluipverkeer gebruikt. Er is reeds een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een
fietspad. Vanuit recreatief en utilitair oogpunt is deze voorziening van belang.

-

Fietspad Hermelenweg. De Hermelenweg is een parallelweg van de A28 richting Meppel. De weg is
een rechtstand van 6 km lengte waardoor autoverkeer veelal harder rijdt dan de toegestane 60 km/u.
Verkeer richting Hessenpoort neemt deze weg als sluiproute. Voor fietsers uit Staphorst en
Nieuwleusen is het erg onveilig, daarom komt er een betonnen fietspad langs deze weg.

-

Fietspad Middelweg. In het projet Veilig op weg naar school is een fietspad aangegeven langs de
drukke Middelweg waar auto’s 50 km/u mogen rijden.

-

Fietspad Campus. Elke dag fietsen er veel scholieren en studenten richting de Campus. Zij kruisen een
belangrijke toegangsweg van een woonwijk wat leidt tot onveilige verkeerssituaties. De aanleg van
een fietspad maakt het veiliger.

-

Opwaarderen Kamperweg. Vanuit Kampen en de Zwolse woonwijken Stadshagen en Westenholte is
de inrichting van een deel van de fietsroute richting de binnenstad niet gericht op de fietser, maar op
de auto. De Kamperweg kan voor de auto afgewaardeerd worden zodat de fietser hier een
prominente plek krijgt. De Kamperweg sluit aan op de Nieuwe Veerallee. Fietsers richting de
Binnenstad moeten nu een omrijden om deze weg over te steken. Dit knelpunt moet tevens opgelost
worden binnen de opwaardering van de fietsroute.
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Opwaarderen Hollewandsweg. De fietsroute in stadsdeel Zwolle- Zuid langs de Hollewandsweg is
oncomfortabel en slecht herkenbaar. Onlangs is er al wel een rotonde op het kruispunt met de
IJsselcentraleweg aangelegd die het oversteken voor fietsers sterk verbeterd heeft omdat fietsers
voorrang hebben bij het oversteken en de snelheid van auto’s hierdoor is omlaag gegaan.

-

Fietsroute Nieuwe Veerallee-Burgemeester Roelenweg. De gemeente heeft begin dit jaar het
voorstel van de Fietsersbond afdeling Zwolle opgenomen in het herinrichtingplan van de radiale
GOW-route Pannekoekendijk/Harm Smeengekade. De aanleg daar van vrijliggende fietspaden is een
onderdeel van het Fietsersbond-plan om een snelle en veilige fietsroute te realiseren tussen de wijken
Stadshagen/Holtenbroek en de snelfietsroute Hanzeboog via de westflank van de binnenstad. Dan
rest alleen nog de aanpak van het traject Willemsvaart-snelfietsroute. Op dit moment wordt de
laatste hand gelegd aan het tweerichtingen fietspad langs de Burgemeester Roelenweg waarmee de
gevaarlijke kruispunten verdwijnen met de af- en opritten van de A28. Fietsers uit
Stadshagen/Holtenbroek krijgen via de bijna gereed zijnde Rodentorenbrug over de stadsgracht een
direct verbinding met de binnenstad

-

Fietspad Ruimzichtweg. De aanleg van een recreatieve fietspad om fietsen in de polder van
Mastenbroek aantrekkelijker te maken. Dit pad wordt van beton gemaakt. Beton is duurzaam, heeft
op termijn minder schade door bijvoorbeeld wortelopdruk en is in het donker als verharding beter
zichtbaar.

-

Rondje Zwolle. Het bekende Rondje Zwolle krijgt meerdere varianten waarmee toeristische
arrangementen kunnen worden ontwikkeld. Niettemin zijn de wensen tot realisering van ontbrekende
schakels in kaart gebracht.

-

Obstakels in fietsroutes. Zwolle gaat beginnen met het grootschalig verwijderen van de obstakels in
fietsroutes. Paaltjes die blijven staan worden allemaal volgens eenzelfde goed zichtbare en
fietsvriendelijke manier ingericht. Welke standaard gehanteerd gaat worden hangt af van de
uitkomsten van het onderzoek van het Fietsberaad. De lokale afdelingen van VVN en Fietsersbond zijn
in dit project nauw betrokken en zullen ook hierin een stem

1.3.3

Onderhoud.

In het onderhoud worden knelpunten en belemmeringen voor de fiets zoveel mogelijk meegenomen.
Naast de verkeersonveilige knelpunten zijn onderwerpen als wortelopdruk, breedte en kleur van de
fietsvoorziening een blijvend aandachtspunt. Lopende deze fietsstad-verkiezingsperiode hebben een
aantal asfaltpaden en fietsstroken een opknapbeurt gekregen en zijn acht recreatieve asfaltfietspaden van
beton gemaakt waarmee de wortelopdruk wordt verhinderd.

1.3.4

Fietsstraten.

De twee resterende fietsstraten uit het fietsstratenplan moeten nog worden aangelegd (de
Klooienberglaan en de Eemlaan).
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Kruispunten.

De rotondes die niet voorzien zijn van een scheiding tussen auto en fiets worden omgebouwd. De
rotonde burgemeester Roelenweg wordt/is in het project meegenomen terwijl andere met onderhoud
meeliften. Onveilige ongeregelde kruispunten worden waar mogelijk omgebouwd en die van de
Middelweg- Bachlaan heeft prioriteit.

1.3.6

Kunstwerken.

Er komen in Zwolle op een zestal locaties nieuwe bruggen of tunnels. Daarnaast staat een nieuwe
fietstunnel op het verlanglijstje (Breecamp).

1.3.7

PR en promotie.

In de komende jaren zal Zwolle steeds meer gaan inzetten op PR en promotie: Zwolle Fietst …. met
zadelpret! Deze slogan en dialoogtekst is met de start van de werkzaamheden van de Fietsrotonde door
de wethouder van Verkeer en Vervoer René de Heer gelanceerd.

1.3.8

Fietsbewegwijzeringsplan.

Om de bereikbaarheid voor de lokaal onbekende fietser te verbeteren is het opstellen van een
fietsbewegwijzeringsplan voor Zwolle een wens.
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Het hoofdfietsnetwerk

De ruggengraat van het fietsen in een gemeente is het hoofdfietsnetwerk, waarop de fietsers gebundeld
worden en idealiter zo’n 70% van de verplaatsingsafstand afleggen. Een goed hoofdfietsnetwerk leidt de
fietser op een veilige en comfortabele manier naar zijn bestemming. Dit netwerk nodigt uit om te fietsen en
maakt de keuze voor de fiets logisch. Kortom, met een zorgvuldig en goed gekozen, maar ook goed aangelegd
en duidelijk herkenbaar fietsnetwerk houd je mensen op de fiets en werf je nieuwe fietsers.
Om dit te bereiken dient een netwerk te voldoen aan de vijf hoofdeisen voor wegontwerp: het fietsnetwerk
moet direct, comfortabel, veilig, aantrekkelijk en samenhangend zijn.
Juist voor fietsers, die elke meter zelf moeten trappen en geen hoge snelheid hebben zijn directe en
comfortabele verbindingen van groot belang. Een goed hoofdfietsnetwerk dient daarom fijnmazig te zijn en te
voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Als een hoofdfietsnetwerk goed is gekozen en goed is aangelegd zal dit leiden tot een hoog gebruik van dit
netwerk. Als een hoofdfietsnetwerk niet goed is gekozen of niet goed aangelegd, zal dit leiden tot gebruik van
andere, informele, routes en zelfs tot minder fietsgebruik.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw is men begonnen de fiets een eigen plek te geven in het verkeer- en
vervoerbeleid en in de uitvoering ervan. Dat leidde tot hoofdzakelijk fietspaden en fiets(suggestie)stroken
gelegen langs de drukke autowegen omdat het hoofdfietsnetwerk toen nog werd beschouwd als een afgeleide
van het autonetwerk. Dit denkbeeld evolueert steeds meer naar een op zich zelf staand hoofdfietsnetwerk
met steeds minder parallelliteit tussen de fiets- en autonetwerken. Dat dit een logische ontwikkeling is die niet
alleen wordt ingegeven vanuit het oogpunt van fietsverkeersveiligheid, wordt in de volgende paragraaf uit de
doeken gedaan.

2.1

Ontvlechting

In bijna alle gemeenten zijn grote delen van het (hoofd)fietsnetwerk aangelegd naast het hoofdautonetwerk,
vanuit het principe dat hier de grootste veiligheidswinst te behalen valt. Dit ging voorbij aan het feit dat lang
niet elke hoofdautoweg ook de meest logische of aangename fietsroute betekent. Bovendien is inmiddels vast
1

komen te staan dat juist fietsvoorzieningen langs hoofdautowegen onvoldoende veilig zijn . Daarnaast wordt
in steeds meer steden het hoofdfietsnetwerk in de spits zo goed gebruikt dat de maximale vervoerscapaciteit
wordt benut, waardoor in eerste instantie kinderen en ouderen verdrongen worden van de fietspaden. Het is
dus zaak alternatieve routes aan te leggen, bij voorkeur door verkeersluwe woonwijken om kleine kinderen de

1

Samen werken aan een veilige fietsomgeving, Fietsberaad publicatie 19, 2011 (Boggelen, O. van, Schepers, P., Kroeze, P.
, & Voet, M. van der)
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kans te geven te leren fietsen en ouderen de kans te geven langer te blijven fietsen. Het verdichten van het
fietsnetwerk met fietsroutes door woonwijken wordt ontvlechten genoemd.
Het ontvlechten van fiets- en autonetwerken verbetert de veiligheid van fietsers en zorgt voor een lichte
2

stijging van het aandeel fiets in de modal split . Hiervoor dienen verblijfsgebieden ingericht te worden met
doorsteekjes en aparte routes voor fietsers, en voorzien worden van solitaire fietsoversteken van de
gebiedsontsluitingswegen, waar mogelijk uitgevoerd als fietstunnel of fietsbrug. Als fietsers en automobilisten
elkaar minder ontmoeten neemt het ongevalrisico af. Het verplaatsen van een deel van de fietsers naar routes
door verblijfsgebieden leidt tot minder ontmoetingen tussen fietsers en automobilisten die bovendien met een
lagere snelheid plaats hebben.
Het fietsgebruik zal in steden met een meer ontvlochten netwerk toenemen ten koste van het autogebruik
omdat de reistijd voor fietsers verkort wordt door de aanleg van doorsteekjes, tunnels en bruggen en het
kunnen ontwijken van verkeersregelinstallaties. Daarnaast is het fietsen over een ontvlochten fietsnetwerk
3

nog gezonder, omdat de fietser minder schadelijke uitlaatgassen inhaleert .
Het ‘ontvlechten’ van een hoofdfietsnetwerk is kortom een zeer belangrijk voorbeeld van het thema Fietsen
zonder hindernissen en voor de gemeenten de belangrijkste opgave tijdens dit en volgend decennium.

2.2

Het hoofdfietsnetwerk in Zwolle

In tegenstelling tot de meeste Nederlandse gemeenten zijn
in Zwolle het hoofdautonetwerk en het hoofdfietsnetwerk
grotendeels gescheiden.
Zwolle gebruikt een aantal kwaliteitscriteria voor haar
(hoofd)fietsnetwerk, zoals fietsstraatinrichting in
woonstraten, breedte van fietspaden en fietsstroken,
asfaltverharding, brede wachtstroken bij een verkeerslicht
en markering bij oversteken. Onduidelijk is of de
kwaliteitscriteria zijn vastgesteld en geborgd in de
gemeentelijke organisatie.
Hoewel de gemeente Zwolle beschikt over veel telgegevens is een moeilijker te beantwoorden vraag is of het
gemeentelijke hoofdfietsnetwerk overeen komt met álle routes waar veel gefietst wordt. Onlangs zijn er onder

2

Road safety and bicycle usage impacts of unbundling vehicular and cycle traffic in Dutch urban networks, European
Journal of Transport and Infrastructure Research, 2013 - Paul Schepers (Rijkswaterstaat), Eva Heinen (Rijksuniversiteit
Groningen), Rob Methorst (Rijkswaterstaat) en Fred Wegman (oud-directeur SWOV)
3
Jarjour et al in het Journal Environmental Health, februari 2013: http://www.ehjournal.net/content/12/1/14/abstract
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andere in Breda en Delft proeven gedaan met app’s, die informatie verzamelen waar gefietst wordt. Als een
substantieel deel van de fietsers zo’n app aanzetten is deze informatie een prima instrument om te
beoordelen of het vastgestelde gemeentelijke hoofdfietsnetwerk aanpassingen behoeft.

2.3

Gladheidsbestrijding

Helaas door maar enkele gemeenten opgevoerd in hun inzending: de aanpak van winterse omstandigheden.
Welke fietsroutes worden sneeuw- en ijsvrij gehouden, en op welke manier? Dat is van groot belang voor de
bereikbaarheid van en de verbindingen tussen woningen, winkels, scholen, kantoren en stations. Is het
strooinetwerk logisch opgebouwd en wordt de bereikbaarheid van de belangrijkste (fiets)bestemmingen
hierdoor gegarandeerd? Denk hierbij niet alleen aan het stadscentrum en het station, maar ook aan scholen,
winkelcentra en kantoorgebieden.
In de afgelopen jaren met echte winters heeft de Fietsersbond een gladheidsrapport uitgebracht, waarin
suggesties worden gedaan hoe de gladheidsbestrijding voor fietsers is te verbeteren. In de ochtendspits zijn er
meer fietsers dan automobilisten op weg. Toch wordt de gladheid op fietsroutes in sommige gevallen pas na
de spits bestreden. Ook wordt sneeuw nog vaak van de autobaan op de fietsstroken geschoven. Dat is
levensgevaarlijk, als fietsers noodgedwongen moeten uitwijken. Verder worden doorsteekjes wel eens
vergeten en hoopt sneeuw zich op rond paaltjes en bij kruisingen.
Uit de ongevallenstatistieken blijkt, dat slechts één week met winterse gladheid al leidt tot duizend fietsers
4

extra op de eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen . Ter vergelijking: bij automobilisten is er in nagenoeg alle
gevallen slechts sprake van blikschade.
Mede op basis van de ervaringen tijdens de recente strenge winters heeft CROW een publicatie over dit
5

onderwerp uitgebracht .
In Zwolle hebben bij gladheid de primaire routes en de routes voor fietspaden de hoogste prioriteit. Naast
strooien en schuiven worden de fietspaden bij sneeuwval geborsteld om ze geheel sneeuwvrij te krijgen.

2.4

Fietsbalans

De Fietsersbond heeft met de Fietsbalans een unieke methode ontwikkeld een goed spiegelbeeld oplevert van
(de progressie in) het gemeentelijk fietsklimaat. Het fundament van de methode zijn objectief meetbare
gegevens die volgens vaste protocollen worden verzameld door het landelijk onderzoeksteam in
samenwerking met de lokale Fietsersbondafdeling. De aanbevelingen en conclusies uit dit onderzoeksproject
kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het verbeteren van het fietsnetwerk in een gemeente. De bewaking

4

Gladheidsbestrijding op fietspaden winter ’09-‘10, evaluatiestudie ovv Min. IenM – maart 2010

5

Gladheidsbestrijding voor fietsers en voetgangers; Beleid, organisatie en uitvoering - CROW publicatie 334 oktober 2013
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van de kwaliteit van de gegevens en de rapportage ligt in handen van het ervaren onderzoeksteam op het
landelijk bureau van de Fietsersbond.
In 2000 en 2006 heeft Zwolle deelgenomen aan de Fietsbalans. Uit de inzending voor de Fietsstadverkiezing
blijkt dat de gemeente veel van deze aanbevelingen heeft uitgevoerd. Desgewenst is de Fietsersbond
natuurlijk bereid om te zijner tijd opnieuw een Fietsbalans-meting te verrichten, zodat de voortgang van de
verbeteringen kan worden gemonitord.

2.5

Netwerkanalyse

De Fietsersbond heeft naast de Fietsbalans met de Netwerkanalyse een tweede methode ontwikkeld die op
basis van het gehele hoofdfietsnetwerk en de data uit de Fietsersbond Routeplanner een advies oplevert dat in
belangrijke mate kan bijdragen aan het verbeteren van het fietsnetwerk. Het fundament van de methode zijn
objectief beoordeelde gegevens die volgens vaste protocollen zijn verzameld door het landelijk
onderzoeksteam samen met Fietsersbond vrijwilligers. De Netwerkanalyse beoordeelt de kwantiteit en
kwaliteit van het netwerk, de mate van parallelliteit van het auto- en fietsnetwerk en signaleert lacunes in het
netwerk. De bewaking van de kwaliteit van de gegevens en de rapportage ligt in handen van het ervaren
onderzoeksteam op het landelijk bureau van de Fietsersbond.
In Zwolle is deze onderzoeksmethode tot op heden nog niet uitgevoerd.

2.6

Sociale veiligheid

Uit verschillende onderzoeken van het Fietsersbond-project Wijken voor de Fiets blijkt dat voor veel fietsers de
sociale (on)veiligheidsbeleving van even grote invloed is als de staat van het fietsnetwerk. Met name tunnels
en parken worden als onveilig ervaren, voor een deel van de fietsers reden om niet of minder te gaan fietsen
wanneer het donker is. Kortom, een sociaal onveilige omgeving vormt voor fietsers een hindernis, maar het is
wel een probleem dat met gerichte verbeteringen aangepakt kan worden.
In dit kader is het verstandig een nachtnet Fiets vast te stellen, zoals bijvoorbeeld de gemeenten Dordrecht en
Zoetermeer hebben gedaan, waarop het fietsverkeer in de stille uren zo veel mogelijk moeten worden
afgewikkeld. Zo’n nachtnet loopt niet door parken en bedrijventerreinen maar juist door gebieden waar ook ’s
avonds nog mensen op straat zijn en ’s nachts hulpgeroep hoorbaar is voor omwonenden.
Door slimme verlichting aan te leggen langs de fietspaden, zoals Zwolle heeft gedaan op de snelfietsroute
Hanzeboog, worden niet alleen obstakels (zoals fietspaaltjes) beter zichtbaar, maar ook verhoogt het de
veiligheidsbeleving. Dat geldt ook voor fietstunnels en (in mindere mate) fietsbruggen, waar in de aanleg
rekening gehouden kan worden met de sociale veiligheid. Door een opknapbeurt en het aanbrengen van
tegeltableaus is ook de veiligheid in bestaande tunnels te verbeteren. Interessant is de innovatieve
6

ontwikkeling bij fietstunnels met als doel de fietser er een positieve beleving te geven . In Zwolle is tijdens de
ontwerpfase van een tunnel standaard het aspect sociale veiligheid verankert.

6

Zie www.pleasantpass.nl

Aanbevelingen voor Zwolle, de fietsstad die zich constant verbetert

3

18

Gemeentelijk fietsbudget

De vele voordelen van een hoog fietsgebruik zijn tegenwoordig algemeen bekend. Vanuit de gemeente gezien
is een fietsstimulerend beleid een ruimte- en kostenefficiënte manier om de bereikbaarheid en economische
vitaliteit van binnensteden, winkelcentra, bedrijventerreinen en kantoorlocaties op peil te houden. Het is
natuurlijk niet genoeg om mooie doelstellingen op papier te zetten. Of deze doelstellingen daadwerkelijk
gerealiseerd worden, hangt in hoge mate af van de vraag of er ook middelen (geld en personeel) voor worden
gereserveerd. Dat vraagt om een geoormerkt fietsbudget dat zichtbaar is in de begroting- en
verantwoordingsystematiek én vertaald is in een programmatische meerjarenaanpak.
Doordat infrastructurele verbeteringen voor de fiets regelmatig gecombineerd worden met andere projecten,
is niet altijd na te gaan welk bedrag een gemeente exact aan het fietsbeleid uitgeeft. Denk hierbij aan werkmet-werk-projecten, bijvoorbeeld Hoogwaardig Openbaar Vervoer-projecten en reconstructies, alsmede
projecten bij andere beleidsterreinen (gezondheidzorg, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, ruimtelijke
ordening, milieu, sport). Niettemin geven inmiddels steeds meer gemeenten binnen het totale verkeersbudget
wel aan hoeveel geld er jaarlijks beschikbaar is voor fietsinfrastructuur. Zwolle maakt voor de uitvoering van
een pakket fietsprojecten gebruik van een vastgesteld meerjarenplan inclusief financiële dekking.
Wat kost een nieuwe fietstunnel of een nieuwe fietsenstalling en wat levert het op? Voor een gemeente is het
in deze financieel moeilijke tijden nóg belangrijker om inzicht te hebben in de maatschappelijke kosten en
baten van een gewenst fietsproject. In opdracht van het ministerie van IenM is de inzetbaarheid onderzocht
van de OEI-methodiek (Overzicht Effecten Infrastructuur) voor fietsinfrastructuur, met als resultaat een
7

handige webtool .

7

Zie: http://www.fietsberaad.nl/mkba-fiets/
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Monitoring fietsgebruik

Het monitoren van de effecten van het beleid wordt bij verkeerszaken op gemeenteniveau steeds vaker
toegepast. Nu is dat zeker op dit beleidsterrein niet eenvoudig. Er zijn zoveel zaken die invloed hebben op
verkeer en vervoer, dat de effecten van beleidsmaatregelen soms moeilijk te achterhalen zijn. Toch is het
verstandig het fietsgebruik te monitoren en wel zodanig dat een relatie kan worden gelegd met de
uitgevoerde verbetermaatregel(en). Denk hierbij aan tellingen op drukke fietspaden, het tellen van vrije
fietsklemmen op piekmomenten, gemeentelijke enquêtes, een fietsmodel en verschillende onderzoeken (zoals
de Fietsbalans). Als vuistregel geldt: hoe meer, gevarieerder en regelmatiger onderzoek gedaan wordt, hoe
nauwkeuriger het beeld is dat ontstaat over de ontwikkeling van het fietsgebruik in een gemeente in relatie tot
de uitgevoerde verbetermaatregel(en). Zo draagt een goede monitoring van het fietsgebruik bij aan het fietsen
zonder hindernissen.
Zwolle geeft monitoring veel aandacht: halfjaarlijkse visuele ochtend- en middagspits tellingen op ruim 60
kruispunten, jaarlijkse visuele tellingen in fietstunnels en op solitaire fietsroutes. Jaarlijks worden in
samenwerking met de Fietsersbond afdeling Zwolle fietsparkeertellingen in de binnenstad. Vanuit het
programma ‘Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad’ wordt op drie belangrijke punten in het netwerk
continue geteld d.m.v. permanente detectieslangen.
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Fietsparkeren

Fietsers ervaren niet alleen hinder wanneer ze onderweg zijn van locatie A naar locatie B, ook op de locaties A
en B zelf kan de fietser grote hinder ondervinden als gevolg van een gemis aan een goede
fietsparkeergelegenheid waar de fiets veilig geparkeerd kan worden.
Mensen kiezen mede voor een bepaald vervoermiddel op basis van de beschikbaarheid van een
vervoermiddel. Staat de auto voor de deur, maar moet de fiets met moeite uit een kelder of schuurtje gehaald
worden? Dan zal er veelvuldig gekozen worden voor het gemakkelijkste alternatief. Ondanks dat dit
belangrijke beslismoment thuis genomen wordt, is er onder de inzenders maar één gemeente die aangeeft toe
te zien op de realisatie van de fietsenberging, zoals is vastgelegd in de herziening van het bouwbesluit. Ook de
realisatie van fietsparkeervoorzieningen in bestaande woonbuurten komt er bij de inzenders bekaaid af,
vrijwel alle aandacht focust zich op het fietsparkeren bij bestemmingen als stations, winkelcentra en
stadscentrum.
Naast een goede fietsparkeergelegenheid aan huis is de fietsparkeergelegenheid bij de bestemming eveneens
van grote invloed. Zijn er voldoende veilige en gebruiksvriendelijke aanbindmogelijkheden bij de bestemming,
en hoe zijn deze gesitueerd ten opzichte van de ingang - ook in vergelijking met de autoparkeerplaatsen? De
angst voor fietsdiefstal vanwege het ontbreken van een goede fietsparkeervoorziening is niet voor niets onder
8

automobilisten een veelgenoemde reden om op de korte afstand niet te fietsen . Daarnaast is de aanrijroute
naar de fietsparkeervoorziening van groot belang. Bij bestemmingen gaat het daarbij niet alleen om het
kernwinkelgebied maar om alle publiek aantrekkende bestemmingen in de gemeente, zoals scholen,
sportvoorzieningen, buurt- en wijkvoorzieningen, supermarkten en bouwmarkten.

5.1

Fietsparkeren aan huis

Aan de woningkant gaat het om goed toegankelijke, ruime fietsenbergingen, gelegen zo dicht mogelijk bij de
belangrijkste aanrijroute. Is een dergelijke fietsenberging niet mogelijk, bijvoorbeeld in vooroorlogse wijken,
dan is een goed bereikbare, afsluitbare, gemeenschappelijke stallingmogelijkheid een noodzakelijk alternatief.
Door in te zetten op buurtstallingen (in bijvoorbeeld leegstaande winkels), het plaatsen van fietstrommels of
het plaatsen van extra fietsklemmen kan een gemeente in belangrijke mate bijdragen aan het verbeteren van
de fietsparkeervoorzieningen in bestaande woonwijken.
Zwolle heeft niet aangegeven of fietsparkeren bij de woning een aandachtspunt is.

8

F. Borgman, Aanpak fietsdiefstal in gemeenten, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Den Haag 2005.
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Fietsparkeren bij scholen

Er lijkt zich een tendens af te tekenen dat er geleidelijk aan minder kinderen naar de (basis)school fietsen. Dat
vindt de Fietsersbond een zorgwekkende ontwikkeling want een dagelijkse fietstocht naar school is van groot
belang voor het opbouwen van fietservaring. Die fietservaring komt goed van pas, wanneer scholieren de
overstap maken naar het voortgezet onderwijs, dat vaak verder van huis gelegen is dan de basisschool en
waarvoor over het algemeen één of meerdere hoofdautowegen overgestoken moeten worden.
In 2011 had de fietsstadverkiezing het thema ‘onderweg naar school’ en vroegen we de aandacht van
gemeenten voor het inrichten van fietsvriendelijke schoolroutes en schoolomgevingen, met voldoende
stallingcapaciteit. Helaas blijft het realiseren van voldoende fietsklemmen bij scholen onderwerp van
getouwtrek tussen de scholen en de gemeente. De Fietsersbond is van mening dat een gemeente die het
belang van dagelijks fietsen onderkent, de (financiële) problematiek niet volledig op het bordje van de
schoolbesturen kan leggen. Vaak zijn de kosten van aanleg en onderhoud van de autoparkeerplaatsen immers
ook voor de gemeente.
Zwolle heeft hierover geen voorbeelden opgenomen in de inzending.

5.3

Fietsparkeren bij andere wijkbestemmingen

Gelijk het fietsparkeren bij scholen is de fietsparkeergelegenheid bij andere bestemmingen op wijkniveau van
belang voor de keuze van de modaliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportcentra, winkelcentra, eerstelijns
gezondheidszorg en busstations. Hoewel strikt genomen de verantwoordelijkheid voor een goede
hoeveelheid, locatie en kwaliteit aan fietsparkeergelegenheid niet altijd de verantwoordelijkheid is van de
gemeente, is het des te meer van belang dat de gemeente hier in bijvoorbeeld bestemmingsplannen of de APV
heldere criteria voor opstelt. Doet de gemeente dat niet, dan kan een projectontwikkelaar van een nieuw
winkelcentrum altijd besluiten om de geplande inpandige fietsenstalling te vervangen door extra winkelruimte.
Zwolle heeft een overkapping van de fietsklemmen in het Stadshagense winkelcentrum aangebracht maar
verder geen voorbeelden gegeven van aandacht voor andere wijkbestemmingen.

5.4

Bewaakt fietsparkeren

Bewaakt fietsparkeren heb je tegenwoordig in allerlei smaken: overdekt of in de open lucht, gratis of betaald,
met of zinder win-acties, met of zonder menselijke bewaking en/of videobewaking. Alle 19 gemeenten bieden
een vorm van bewaakt stallen aan, voornamelijk bij de treinstations en/of het stadscentrum.
Zoals hiervoor is gemeld blijken mensen niet of minder vaak te fietsen uit angst voor diefstal van hun fiets. Een
bewaakte stalling is voor langparkeerders hier een uitstekende remedie tegen, zeker wanneer deze voor de
gebruiker gratis is. Onder andere door de steeds groter wordende groep e-bikebezitters komen er steeds meer
kostbare fietsen in omloop, die men graag onder toezicht achterlaat. Op piekmomenten kan gekozen worden
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voor een mobiele stalling die voor extra stallingscapaciteit zorgt, bij bijvoorbeeld de zaterdagmarkt of bij grote
evenementen in de gemeente.
In Apeldoorn is in het vorige decennium getest wat de effecten waren van een gratis bewaakte fietsenstalling.
Hieruit bleek onder meer:
•

Dat het gebruik in negen maanden met 70% steeg naar meer dan 245.000 stallers ten opzichte van de
periode dat betaald moest worden voor het stallen.

•

Dat 11% van de klanten van de gratis bewaakte fietsenstalling, nu de auto laat staan.

•

Dat het aantal geregistreerde fietsendiefstallen met 25% is gedaald.

Gratis bewaakt stallen voorziet dus in een behoefte van het publiek, beperkt het autogebruik en is mogelijk
debet aan een daling van het aantal gestolen fietsen. Ook kan gratis bewaakt fietsparkeren een oplossing zijn
voor een ander probleem: Zo heeft de gemeente Den Haag de stalling Grote Markt gratis gemaakt, om het
recent ingestelde fietsparkeerverbod op de Grote Markt te compenseren.
In gemeenten waar het autogebruik richting het stadscentrum daalt en het fietsgebruik toeneemt, kan
onderzocht worden of een deel van de autoparkeergelegenheid omgezet kan worden in
fietsparkeergelegenheid. Denk aan een deel van de parkeerplaatsen op straat, maar ook aan een deel van de
aanwezige (of nieuw te bouwen) autoparkeergarages.
Nog meer dan de meeste van de andere 18 gemeenten geeft de gemeente Zwolle het fietsparkeren in de
binnenstad veel aandacht. Aan de hand van onderzoeken, onder andere onder fietsers, en pilots wordt
geprobeerd op de wisselende vraag (in tijd en op locatie) zo flexibel mogelijk in te spelen door o.a. de inzet van
een aantal mobiel stallingen. Uit zo’n pilot bleek dat een mobiele stalling pas goed wordt gebruikt als deze
wordt bewaakt. De succesvolle bewaking van de mobiele stalling op het Grote Kerkplein wordt op verzoek van
de ondernemers uitgebreid naar andere dagen. Sommige pilots bestonden uit gedragsbeïnvloedingscampagnes om de bewaakte stallingen te gebruiken, waaronder fietscoaches in combinatie met de slogan ‘In
Zwolle is altijd plaats’, ludieke posters. De bewaakte stallingen in de binnenstad zijn al meer dan 10 jaar gratis.

5.5

Fietsparkeur

Vrijwel alle gemeenten geven aan uitsluitend gebruik te maken van fietsparkeersystemen die zijn voorzien van
9

het Fietsparkeur-keurmerk . Fietsenrekken die voorzien zijn van het Fietsparkeur-keurmerk hebben bewezen
te voldoen aan een aantal vastgelegde criteria op het gebeid van comfort en veiligheid. Illustratief voor Zwolle
Fietsstad 2014 is de productie van een eigen Zwolse fietsklem. Deze is ontwerpen zowel uit esthetische als uit
vraag gestuurde motieven. Het model, die in een test de favoriet was van de Zwolse burgers, is breder dan de
gebruikelijke modellen en is voorzien van een schadevrij voorvorksysteem met uiteraard een goed bereikbare
aanbindmogelijkheid.

9

Fietsparkeur is een keurmerk voor de kwaliteit van fietsenrekken. Zie www.fietsparkeur.nl
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Voor fietsen met afwijkende maten, zoals bakfietsen, tandems of extra grote fietsen voor de lange
Nederlandse bevolking, voldoen de meeste fietsparkeersystemen niet. Toch neemt het gebruik van deze typen
fietsen hand over hand toe en zal er aandacht besteed moeten worden aan de vraag hoe deze groep fietsers
goed gefaciliteerd kan worden.

5.6

Weesfietsenbeleid

Een in Nederland inmiddels beproefde methode om de beschikbare stallingcapaciteit optimaal te gebruiken, is
het geregeld verwijderen van weesfietsen rond het station en het stadscentrum. De weesfietsen worden
gelabeld en na een in de APV vastgelegde periode verwijderd en afgevoerd naar het gemeentelijk fietsdepot,
alwaar de eigenaar zijn of haar fiets gedurende een bepaalde periode kan ophalen, al dan niet voor een
bijdrage in de door de gemeente gemaakte kosten.
Zwolle heeft als een van de eerste gemeenten sinds 2007 een AFAC (Algemene Fiets Afhandel Centrale) die
met name in de stationsomgeving fout geparkeerde fietsen en fietswrakken verwijdert en verwerkt.
Aangegeven wordt dat het weesfietsbeleid verbetering behoeft.
Bij het weesfietsenbeleid zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen:
-

Het wegknippen van fietsen moet onderdeel zijn van een breder scala van maatregelen, waarin ook
het bijplaatsen van stallingscapaciteit behoort te zijn opgenomen. In het stationsgebied van Zwolle
zijn vanaf 2011 bijna 1200 klemmen bijgeplaatst, waarvan ruim 500 met herkenningspunten voor het
eenvoudig terugvinden. Het plan is de komende jaren uit te breiden tot 14.000 stallingsplaatsen.

-

De eigenaar van de fiets dient voldoende tijd te hebben gekregen om de fiets zelf weg te halen;
hiervoor is regelgeving vastgesteld.

-

De weesfiets- en wrakacties zijn niet alleen in het centrum en bij het station nuttig, maar zeker ook bij
winkelcentra en in woonbuurten. Ook daar is geregeld een tekort aan stallingcapaciteit die door het
gericht weghalen van weesfietsen verruimd kan worden, al zal de frequentie van het aantal acties
lager kunnen zijn dan bij het station en in het stadscentrum.
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Fietsstimulering en fietspromotie

Het grote nadeel van de fiets is dat de fiets zo gewoon is. Althans, in Nederland. In de rest van de wereld is
Nederland juist bijzonder omdat er zoveel gefietst wordt. Maar liefst 34% van alle verplaatsingen onder de 7,5
10

kilometer word per fiets afgelegd. Van alle verplaatsingen is dat 26% . Voor maar liefst 31% van de
11

Nederlanders is de fiets het hoofdtransportmiddel , terwijl 84% van de bevolking een fiets heeft.

12

Is fietsstimulering of fietspromotie dan nog nodig? Ja. Er zijn nog veel mensen die de fiets niet of nauwelijks
gebruiken, met name onder allochtonen, mensen met een ziekte en arme mensen is het fietsgebruik lager dan
gemiddeld: Allochtone kinderen krijgen het plezier en het nut van fietsen nog te weinig overgedragen van hun
(eveneens niet-fietsende) ouders. Juist onder de armere bevolkingsgroepen heeft de fiets een lage status en
de auto juist een hoge status, en wordt de fiets zodra dat mogelijk is ingeruild voor een brommer, een OVkaart of – inmiddels op 17-jarige leeftijd – een autorijbewijs. En dat terwijl de fiets veel goedkoper is en in de
13

stad sneller is dan de auto en zelfs twee maal zo snel als het OV .
Ook voor mensen met aandoeningen als overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes of depressie kan
14

regelmatig fietsen een positief effect hebben . Het voordeel van dagelijks fietsen is dat het enerzijds bijdraagt
aan het behalen van de dagelijkse beweegnorm van 30 minuten, en anderzijds nauwelijks tijd kost wanneer
het uitgeoefend wordt op weg naar het werk, school of de supermarkt.
Elke doelgroep heeft zijn eigen aanpak nodig. De gemeenten hebben ten aanzien van de fietsstimulering een
belangrijke voortrekkersrol en een voorbeeldfunctie, door de vele contacten met bedrijven, verenigingen en
organisaties. Met allerlei stimuleringssubsidies, door het vormen van een gericht beleidskader of gewoon als
werkgever, kan de gemeente invloed uitoefenen op het fietsgebruik.
Zwolle heeft oog voor het belang van fietsstimulering en promotie waarbij marketingtechnieken worden
ingezet. Zo wordt het gereedkomen van een project zoals een nieuwe fietsstraat niet alleen feestelijk geopend
door een of meerdere stad- en/of provinciebestuurders maar wordt het publiek er bij betrokken door bijv. het
uitdelen van attenties en prijzen en worden aantrekkelijke stuntacts gehouden. In een fietstunnels hebben
kunstenaars een muurschildering aangebracht met een promotionele uitstraling. Bij fietsprojecten worden
naast de traditionele participatie- en informatiemethoden ook nieuwe vormen gebruikt zoals de inzet van
meldpunt-app’s, fora op internet en (sociale) media.
Met convenantpartners van Zwolle Kampen Bereikbaar wordt slim-werken-slim-reizen gestimuleerd o.a. met
uitleenacties van e-fietsen. Het programma Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad stimuleert

10

Bron: MON, 2007, OVIN 2012.

11

European Commission Future of Transport report 2011

12

Fietsen in Cijfers. Fietsersbond, 2011.

13

‘Wie is de haas, wie is de schildpad’, P. van der Linden, NVC-paper 2012:
http://verkeerskunde.nl/Uploads/2012/10/Paper-37-Wie-is-de-haas-en-wie-de-schildpad.pdf

14

Fietsen als medicijn, Fietsersbond 2009.
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fietsgebruik initiatieven van werkgevers en publiekstrekkers t.b.v. congestiereductie op de Zwolse binnenring.
Dit alles zal ook worden ondergebracht in een paraplu-campagne onder de noemer “zadelpret”.
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Fietsdiefstalpreventie

De meeste fietsen worden overdag gestolen rond de eigen woning door professionele fietsendieven, en niet ’s
nachts bij het station door junks. Dat is kort samengevat de conclusie van het onderzoek ‘Houd de fiets’ van de
Fietsersbond uit 2005. Meer dan de helft van de gestolen fietsen stond slechts met één slot of stond
überhaupt niet op slot.
Hieruit concluderen wij dat er op het gebied van fietsdiefstalpreventie nog heel wat kan gebeuren. Om enkele
voorbeelden te noemen:
-

graveeracties,

-

voorlichting over veilig je fiets stallen (met een extra kettingslot aan de vaste wereld),

-

stadswachten geparkeerde fietsen laten controleren,

-

Fietsparkeur-rekken plaatsen (dus ook in dichtbebouwde woonbuurten),

-

de aanpak van georganiseerde fietsendiefstal (lokfietsen!) en

-

het verwijderen van fietswrakken zodat er meer stallingruimte overblijft.

De opvallende waarschuwingsfietsen die de gemeente Helmond inzet, zijn een mooi voorbeeld hoe die
voorlichting kan geschieden. Ook de posters van een paar dwingende ogen zijn een effectief middel om de
fietsdiefstal te verlagen.

Afbeelding: een waarschuwingsfiets van de gemeente Helmond.
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Zwolle zet een aantal van deze middelen in. Naast het aanbieden van gratis bewaakte stallingen werkt de
gemeente sinds 2007 als een van de eerste met een Algemene Fiets Afhandel Centrale, de AFAC. De AFAC is
naast het beheren van de stallingen in de Zwolse binnenstad en het stationsgebied, het daar verwijderen van
fietswrakken, weesfietsen en fout geparkeerde fietsen, drukdoende om de Zwolse fietsen te voorzien van een
unieke code, waardoor fietsen geregistreerd zijn en door Nederland gevolgd kunnen worden (een
geregistreerde fiets uit Amsterdam is dus in Zwolle te herkennen). Fietsen die door de AFAC worden
opgehaald, worden altijd in het politie systeem (waartoe de BOA van de AFAC bevoegd is om in te zien)
nagekeken op diefstal. Mocht een fiets gestolen blijken te zijn, dan wordt de fiets apart gehouden en wordt de
"eigenaar" aangehouden. Op deze wijze haalt de AFAC gestolen fietsen van straat en gaat een signaal uit naar
helers en kopers dat het stelen en verkopen van de gestolen fiets niet zonder risico's is/ niet loont.
De AFAC werkt altijd in herkenbare kleding en met herkenbare voertuigen. Zo nu en dan krijgt de AFAC een
melding van een ander voertuig dat fietsen ruimt. Door de herkenbaarheid van de AFAC en haar medewerkers
krijgt de AFAC dan ook vaak de gegevens van de auto, die weer worden doorgegeven aan de politie.
In de periode 2007- 2012 heeft de AFAC 1152 gestolen fietsen terug gegeven aan de eigenaar of
verzekeringsmaatschappij (wanneer reeds is uitgekeerd).
Wat de gemeente Zwolle niet in haar inzending heeft gemeld zijn manieren om de burger bewust te maken
van het risico . Ook is niet duidelijk in hoeverre de politie zich actief inzet om diefstallen op te lossen of te
voorkomen, bijvoorbeeld door het elders effectief gebleken gebruik van lokfietsen.
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Integraal Fietsbeleid

Het fietsbeleid beperkt zich al lang niet meer tot de gemeentelijke afdeling verkeer maar is bij de meeste
gemeenten nauw verweven met afdelingen als stadsontwikkeling, duurzaamheid en sport. Veel fiets
bevorderende maatregelen worden gerealiseerd in het kader van ‘werk met werk maken’, zoals bijvoorbeeld
15

de aanleg van een fietspad na rioleringswerkzaamheden . Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met
ander overheden, zoals omliggende gemeenten, regio’s, provincies en soms de EU. Ook VVN en de lokale
Fietsersbond zijn regelmatig terugkerende gesprekspartners.
Maar binnen de gemeente zelf is de fiets in nog meer afdelingen of diensten in te passen.
•

Milieu: Langs drukke autoverkeerswegen en op kruispunten is de luchtkwaliteit slechter dan op
autoluwe wegen. Het gevaar voor gezondheidsschade is voor fietsers daardoor aanzienlijk: anderhalf
16

maal zo groot als het gevaar voor de gezondheid door verkeersonveiligheid . Een autoluw
fietsnetwerk, o.a. door woonstraten, levert ten opzichte van de automobilist qua gezondheid dan heel
wat op: behalve dat fietsers meer bewegen hebben zij dan ook geen last van een slechte
luchtkwaliteit. Dat geeft voor de gemeente een extra onderbouwing om autoluwe woonstraten aan
het hoofdfietsnetwerk te gaan toevoegen.
•

Gezondheid: Dagelijks bewegen is goed voor de gezondheid en met fietsen is dat uitstekend te
17

realiseren. Fietsen helpt bij obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes en depressies . Mensen die
18

fietsen genieten van een hogere fitheid hebben een hogere kwaliteit van leven . Ook neemt de
19

levensverwachting toe met gemiddeld circa 235 dagen . Alle reden dus om de fiets op te nemen in
de gezondheidsaanpak van de GG&GD en eerstelijns gezondheidszorg.
•

Sociaal- en maatschappelijk beleid: Fietsen heeft een grote sociale functie en blijkt een effectief
middel tegen vereenzaming. Veel gemeenten hebben vervoerregelingen voor mensen in de bijstand
(bijv. speciale busjes of een goedkoper OV-abonnement. Opvallend is dat het veruit goedkoopste
vervoersalternatief, de fiets, tot nu toe veelal niet in dit beleid voorkomt. Vanaf 1 januari 2015 ligt de
taak voor de jeugd- en ouderenzorg bij de gemeente. Ook daar liggen kansen om gericht mensen
actief te stimuleren.

•

Educatie: Fietslessen passen uitstekend in het lespakket van basisscholen, als voorbereiding op het
verkeersexamen. Zo komen alle kinderen verplicht in aanraking met de fiets, wat goed is voor
iedereen die het fietsen niet van huis uit mee krijgt.

15

Werk met werk maken: Kansen voor de fiets, T. van Steensel NHTV-Fietsersbond december 2011

16

Hartog, J. de, Boogaard, H., Nijland, H. & Hoek, G., Enviromental Health Perspectives online 30 june 2010:
http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/do_the_health_benefits_of_cycling_outweigh_the_risks.pdf

17

Fietsen als medicijn. Fietsersbond 2009.

18

Belang bewegen voor de volksgezondheid, Dr. ir J. Schuit, RIVM en Gezondheidswetenschappen VU

19

Zie voetnoot 14
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Toerisme en marketing: Veel binnensteden zijn uitstekend geschikt om per fiets te bezoeken.
20

Amsterdam heeft daar een mooie promotiefilm over gemaakt: ‘Amsterdam loves bikes’ .
Om vanuit al deze beleidsterreinen te komen tot de benodigde integrale beleidsaanpak en draagvlak binnen
de organisatie te krijgen helpt het enorm wanneer er in het collegeprogramma harde afspraken over
(budgetten voor) het fietsbeleid zijn vastgelegd en wanneer een wethouder verantwoordelijk wordt voor het
fietsmaatregelen. Daarnaast heeft het benoemen van een fietscoördinator grote meerwaarde. Bij het opzetten
en uitvoeren van fietsprojecten is deze functionaris het aanspreekpunt voor fiets gerelateerde vragen van
binnen en van buiten de organisatie.
21

De Fietsersbond heeft eind 2013 een brochure uitgegeven met tips hoe de fietscultuur is te beïnvloeden .
Ongetwijfeld bevat deze nuttige tips die Zwolle in haar fietsbeleid kan opnemen.
Zwolle blijkt op bijna alle genoemde beleidsterreinen actief de fiets in te zetten, dus ook op gezondheid en op
sociaal-maatschappelijk terrein waarmee nog maar weinig gemeenten de fiets-link leggen:
Zwolle Gezonde Stad is het programma dat als doel heeft de stijging van overgewicht en obesitas bij de Zwolse
jongeren om te zetten in een daling. Zij worden daarom gestimuleerd gezond te eten en te bewegen. Diverse
beleidsafdelingen van de gemeente werken daarbij samen met GGD IJsselland, Icare, Travers, Sportservice
Zwolle, de brede scholen, Hogeschool Windesheim, Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ)
en het Zwolse bedrijfsleven.
Daarnaast heeft de gemeente meegewerkt aan het proefproject ‘Fiets je Fit’ in de wijk Holtebroek. Alle
zorgverleners die in de wijk actief zijn – huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten en
wijkverpleegkundigen – zijn ingezet om patiënten met een persoonlijke benadering te stimuleren om meer te
gaan bewegen.
Zwolle participeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in een voor nieuw Nederland uniek project dat door de
organisatie MEE drie jaar geleden is gestart en in andere gemeenten zal worden uitgerold. Het doel van het
project is om kinderen met een beperking ‘zelfstandig’ naar school te laten reizen met het reguliere OV óf met
de fiets, in plaats van met een taxibusje. Dit vergroot hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Scholen en
zorginstellingen gaan het nu van MEE overnemen. Voor het benodigde vervolg geeft de gemeente Zwolle nog
1 jaar subsidie.

20
21

Zie http://www.youtube.com/watch?v=V8QCt-2SAbg

‘Iedereen Fietst?, Karin Broer i.o.v. Fietsersbond, november 2013.
http://issuu.com/fietsersbond/docs/fietscultuur_dec2013?e=2167453/5982044
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Conclusies en aanbevelingen

Zwolle is met recht de Fietsstad 2014. Met veel ambitie wordt er op ingezet om deze al zeer fietsvriendelijke
stad nog vriendelijker te maken voor de fiets..
Er is in Zwolle dan ook nog ruimte voor verbeteringen op onderdelen van het fietsbeleid. In dit hoofdstuk doen
wij een aantal aanbevelingen die in onze ogen hierin in belangrijke mate kunnen bijdragen.

9.1

Aanbeveling 1: Versterk het fietsnetwerk
•

Ga door met het hoofdfietsnetwerk verder uit te breiden met rustige straten zodat met name de
minder vaardige fietsers (kinderen en ouderen) niet of minder vaak over de drukke kruispunten voor
gemotoriseerd verkeer en langs de drukke hoofdaders rijden. Daarmee ontstaat een nóg fijnmaziger
22

en bewezen substantieel verkeersveiliger netwerk . Op de kruispunten van deze rustige straten met
GOW-wegen, is het van groot belang deze intrinsiek veilig in te richten. Begin met de fietsoversteken
vanuit en naar zo’n (woon)straat solitair te maken zodat de twee straten aan die zijde niet
toegankelijk zijn voor autoverkeer; hierdoor kan de fietser zich optimaal concentreren op het
23

kruisende verkeer van de gebiedsontsluitingsweg . Realiseer er zo nodig een fietsrotonde

24

of een

VRI.
•

Herkenbaarheid van het fietsnetwerk zorgt er voor dat mensen het ook weten te vinden. Probeer de
aan het hoofdnetwerk toegevoegde rustige (klinker)straten, uit de vorige aanbeveling, op een slimme
manier eenvoudig herkenbaar te maken.

•

Ga verder met de aanleg van snelfietsroutes, samen met uw regiogemeenten en de provincie.

•

Realiseer het laatste onderdeel van het Fietsersbond-plan: het traject Willemsvaart-snelfietsroute.
Dat completeert de snelle en veilige fietsroute tussen de wijken Stadshagen/Holtenbroek en de
snelfietsroute Hanzeboog via de westflank van de binnenstad.

•

Als de studiefase van een woonwijk of bedrijventerrein in het verschiet ligt dan adviseren wij te
kiezen voor een stedenbouwkundig en verkeerkundig model dat het verblijfsgebied zo aantrekkelijk
maakt dat het merendeel van de verplaatsingen binnen de wijk (en de gemeente) lopend en fietsend
zullen worden afgelegd. Onderzoek hiernaar heeft dat namelijk uitgewezen. In zo’n model worden
eerst de looproutes, dan die van de fiets, daarna die van het OV en tot slot die van het
gemotoriseerde verkeer ontworpen, en wel zodanig dat het loop- en fietsverkeer geen last heeft van
het verkeer op de gebiedsontsluitingswegen en omgekeerd.

22

Road safety and bicycle usage impacts of unbundling vehicular and cycle traffic in Dutch urban networks, European
Journal of Transport and Infrastructure Research, 2013 – P. Schepers (RWS), E. Heinen (RUG), R. Methorst (RWS) en F.
Wegman (oud-directeur SWOV)
23
Ontwerpwijzer Fietsverkeer CROW publicatie 230, voorzieningenblad 30, pag. 229-230
24

De Zwolse rotonde: http://www.youtube.com/watch?v=fR5iX7OHSZU

Aanbevelingen voor Zwolle, de fietsstad die zich constant verbetert

9.2

31

Aanbeveling 2: Beperk het aantal hindernissen
•

Het in de praktijk brengen van de eerste aanbeveling uit de vorige paragraaf zal het aantal
hindernissen enorm verlagen.

•

Bouw zoveel mogelijk VRI’s om tot (éénstrooks)rotondes en, conform de CROW-richtlijnen, binnen de
bebouwde kom met fietsers mee in de voorrang op de rotonde. Deze zorgen voor een minimaal
oponthoud én zijn substantieel veiliger dan VRI-kruispunten.

•

Geef fietsers bij de overblijvende VRI’s kortere wachttijden – wat uit uw eigen onderzoek blijkt te
kunnen, én geef hun de zekerheid dat bij wachten zij zijn gesignaleerd. De gemeente Breda heeft op
alle VRI-fietspalen een apart oplichtend bericht ‘Wacht op groen!’ en heeft dat gecombineerd met
korte wachttijden door een zeer uitgekiende afstelling en kruispuntinrichting. Door de dynamische
afstelling zijn dure wachttijdvoorspellers niet functioneel en dus niet nodig.

•

Zorg voor sociaal veilige routes ten behoeve van de stille perioden van de dag. Dat betekent vlakbij
het fietspad geen doordringbaar struikgewas, goede zichtafstanden e.d. Indien een hoofdroute
hieraan niet kan voldoen, dient een alternatieve logische route voorhanden te zijn. Dan kan worden
vastgelegd in een zgn. nachtnet.

•

Houd het onderhoudsniveau van de fietspaden op het hoogste peil. Dat zorgt voor comfortabel én
veilig fietsen.

•

Maak een meerjarenprogramma om de daarvan
verstoken delen van het hoofdnetwerk van asfalt

25

of beton te voorzien. Geef prioriteit aan de trajecten
met de hoogste fietsintensiteiten. Op de
verbindingen met klinkerverharding kan worden
gekozen voor asfaltverharding met een gestanst
klinkerpatroon.
•

Denk bij fietspaden aan de volgende aspecten:

a)

Maak de paden breder en gebruik schuine
trottoirbanden. Dit in verband met de groei van het fietsgebruik - waaronder vaardige én minder
vaardige fietsers - en vanwege het vaker optreden van onderlinge snelheidsverschillen door de
enorme toename van het aantal snorscooters en elektrische fietsen.

b) Breng de juiste fundering aan i.v.m. boomwortels en/of incidenteel gebruik door een vrachtauto.
c)

Let er op dat de berm zonder hoogteverschil aansluit op het wegdek.

•

Besteed bij wegdekonderhoud en herinrichting extra aandacht aan verhardingsovergangen, met
name bij kruispunten ook aan het minimaliseren ervan.

25

Asfalt is bijna altijd mogelijk ook als onder het fietspad kabels en leidingen zijn aangebracht. Zie:
http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Fietsberaad+publicatie+2.+Verhardingskeuze+voor+fietsverbind
ingen:+asfalt,+beton+of+tegels?
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•

Zorg voor fietsvriendelijke snelheidsremmende voorzieningen volgens de richtlijnen .

•

De ontwerpsnelheid voor hoofdfietsnetwerk is 30 km/h en voor overige fietsverbindingen 20 km/u.
27

Lees in dat kader de boogstraallessen van dr. Theo Zeegers van de Fietsersbond .
•

Als u dat niet heeft gedaan: Stel voor het fietsnetwerk een aantal belangrijke kwaliteitseisen op en
zorg voor borging hiervan binnen de gemeentelijke organisatie. Bij herprofilering, herbestrating,
nieuwbouw e.d., dienen deze eisen dan als uitgangspunt voor het ontwerp en kan er alleen goed
onderbouwd van worden afgeweken.

•

Zorg bij wegwerkzaamheden waarbij fietsers moeten worden omgeleid voor heldere bebording en
een route die zo weinig mogelijk omleidt, waarbij de fietser niet hoeft af te stappen.

9.3

Aanbeveling 3: Fietsparkeren en aanpak fietsdiefstal

Gebrek aan mogelijkheden om de fiets veilig, gemakkelijk en ordelijk te parkeren remt het fietsgebruik. Dat
betekent dat er voor elke gemeente nog een hele opgave ligt, deels in samenwerking met de
gebouweigenaren van belangrijke fietsbestemmingen. Fietsparkeren heeft dan ook eenzelfde professionele en
planmatige aanpak nodig als bijvoorbeeld autoparkeren. Vanwege de specifieke eigenschappen van de fiets
vraagt een goed fietsparkeerbeleid tenminste net zo veel inspanning en creativiteit als een goed
autoparkeerbeleid.
Op grond van het fietsparkeeronderzoek in 55 Fietsbalans-gemeenten heeft het onderzoeksteam van de
Fietsersbond een aantal aanbevelingen opgesteld waarvan de meeste ook voor uw gemeente van toepassing
zullen zijn. Startpunt is het opstellen of herzien van een praktische Fietsparkeernota met als uitgangspunt het
voeren van een actief vraagvolgend fietsparkeerbeleid en dat gericht is op uitvoeringsmaatregelen. Laat
daarin in ieder geval de volgende beleid- en
uitvoeringsaspecten aan de orde te komen.
•

Maak onderscheid in de verschillende soorten
bestemmingen zoals: kernwinkelgebied, wijk- en
buurtwinkels (met extra categorie: supermarkten),
O.V., Onderwijs, Sport, Leisure en Overig. Elke soort
bestemming heeft onderscheidende eigenschappen
waardoor de verbeteraanpak anders dient te zijn
dan die bij een andere soort bestemming. Denk
daarbij aan aspecten als functie van de
bestemming, bezoekersprofiel en soorten fietsen.

26

Ontwerpwijzer fietsverkeer, pag. 156; CROW publicatie 230

27

http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/Vrouwelijk%20ontwerpen.pdf
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De kwaliteit van de fietsparkeervoorziening. Leg vast dat bij zowel onbewaakte als bewaakte locaties de

•

fietsparkeervoorziening een basale bescherming biedt tegen diefstal en daarnaast etagerekken
28

comfortabel in het gebruik zijn .
29

De kwantiteit van de fietsparkeervoorziening. De Leidraad Fietsparkeren biedt hiervoor goede

•

richtlijnen hoe die te bepalen én te monitoren.

Zwolle lijkt bij dit belangrijke beleidsonderdeel hoofdzakelijk op de binnenstad te focussen. Verbreding van de
aandacht naar andere bestemmingen is zeer wenselijk.
Hierna volgen per bestemmingscategorie specifieke aanbevelingen.

Kernwinkelgebieden
•

Zorg voor draagvlak bij winkeliers om fietsende bezoekers ten minste net zoveel aandacht te geven als
bezoekers per auto. Daarvoor is het besef nodig dat per saldo fietsers net zo veel uitgeven als
automobilisten 30. Houdt daarom samen met de winkeliers een bezoekers-enquête waarin ook
andere bezoekaspecten kunnen worden meegenomen (zoals bezoekduur, parkeerwensen,
rapportcijfer, postcode, leeftijd e.d.) en herhaal dat om het jaar.

Slechte fietsenrekken worden niet gebruikt uit angst voor
beschadiging.

•

Ook zonder rekken kan een ordelijke openbare ruimte worden
gecreëerd.

Vergroot de capaciteit onder andere door het plaatsen van rekken waar alle soorten fietsen aan
kunnen worden vastgezet. Als geen extra rekken kunnen worden bijgeplaatst, creëer dan

28

FietsParKeur is een keurmerk voor de kwaliteit van fietsenrekken. Stichting Fietsparkeur beheert de door TNO
ontwikkelde kwaliteitsnormen voor fietsparkeersystemen. Fietsenrekken met dit keurmerk zijn gegarandeerd stabiel,
makkelijk in het gebruik en voorzien van een goede bescherming tegen fietsdiefstal; Voor verdere informatie, zie
www.fietsparkeur.nl
29

Leidraad Fietsparkeren, CROW publicatie 291 - december 2010

30

Fietsers besteden minder maar komen vaker (zie www.fietsberaad.nl)
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31

fietsparkeervakken . Uitgangspunt dient te blijven dat alle fietsende bezoekers worden gefaciliteerd.
Daarbij is het goed te beseffen dat de helft van de fietsende bezoekers kort in het kernwinkelgebied
verblijft omdat deze enkele gerichte boodschappen doet. De fiets dan kunnen gebruiken als een
veredeld winkelwagentje, levert in de concurrentiepositie met de auto een enorme tijdwinst op. Dit
belangrijke aspect komt ook duidelijk naar voren in de evaluatie van uw campagne “in Zwolle is altijd
plaats”. De opgewekte en positieve benadering blijken de meeste burgers te kunnen waarderen maar
de niet meewerkende fietsers zijn ultrakorte parkeerders.
•

In het centrum moet dan ook voor de kortparkeerders het mogelijk blijven hun fiets zeer dicht bij de
winkel te plaatsen. Wel dient hinderlijk verkeerd geparkeerde fietsen te worden voorkomen,
bijvoorbeeld door middel van de effectieve ‘rode loper’ bij de winkelingang.

•

Schaf zo nodig nog meer mobiele stallingen aan voor tijdens de drukke weekdagen. Deze zijn zeer
geschikt om bij evenementen in te zetten. Blijf hierbij ook letten op de kwaliteit van de klemmen.

Supermarkten


Realiseer bij supermarkten zo veel mogelijk zgn. nietjes. Eenvoudig, gewaardeerd door de
boodschappende fietser omdat deze met name bij fietstassen zeer praktisch in het gebruik zijn.
Vanwege de voortdurende aanwezigheid van fietsers op deze locatie (aankomend, inladend en
vertrekkend), de zeer korte afstand tot de ingang alsmede de korte parkeerduur (tussen 5 en 30
minuten), hoeft deze voorziening niet per se Fietsparkeur te hebben.

OV


Vraag de provincie om middelen voor de realisering van voldoende Fietsparkeur-voorzieningen bij de
stations en drukke bushaltes, als integraal beleidsonderdeel van het aanbieden van O.V.

Onderwijs en sportvoorzieningen


Stel de scholen en sportclubs uw expertise ter beschikking en subsidieer een deel van de kosten om
de fietsparkeervoorzieningen zowel
kwantitatief als kwalitatief te kunnen
verbeteren.



Adviseer de scholen voor voorgezet
onderwijs aan elke leerling een vaste
parkeerplek toe te wijzen. Dat is niet
alleen een praktische oplossing voor lang
zoeken naar een vrije plaats, verkeerd
geparkeerde fietsen en anonieme schade

31

Elders zeer effectief gebleken, onder andere in het centrum van Amsterdam
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aan de fiets; hiermee verhoogt de schoolleiding de status van de fiets en zijn berijder. Tevens
bevordert de maatregel de verkeersveiligheid omdat deze ten goede komt aan een deugdelijk
werking van enkele elementaire onderdelen van de fiets (rem, verlichting, bel en versnelling).

Leisure (theater, bioscoop, horeca e.d.)


Denk bij dit soort locaties aan de mogelijkheid van (camera)bewaking.



Kies in uitgaansgebieden voor een gebiedsgerichte aanpak.

Belangrijk: renovatie- en nieuwbouwplannen


Bij renovatie- en nieuwbouwplannen van woonwijken, appartement- en kantoorgebouwen, centra voor
sport, winkels, scholen e.d. dient het fietsparkeren (op straat), fietsstallen (inpandig) en aanrijroutes
integraal onderdeel te zijn van de studie- en ontwerpfase. Borg binnen de organisatie deze
noodzakelijke aandacht in de vaste procedures, zoals steeds meer gemeenten doen. Hiermee wordt
voorkomen dat pas 'op het laatste moment' er een oplossing moet worden gevonden voor de fietsende
gebruikers en bezoekers waardoor situering, aanbod en kwaliteit van de parkeer- of stallingvoorziening
(zeer) te wensen overlaat. Uiteindelijk bevordert deze borging de kwaliteit en functionaliteit van zowel
de inpandige als openbare ruimte.



Inhoudelijk aan de woningkant gaat het om een goed toegankelijke, ruime fietsenberging, gelegen zo
dicht mogelijk bij de belangrijkste aanrijroute. Is een dergelijke fietsenberging niet mogelijk,
bijvoorbeeld in vooroorlogse wijken, dan is een goed bereikbare, afsluitbare, gemeenschappelijke
stallingmogelijkheid (in bijvoorbeeld leegstaande winkels of fietstrommels) een noodzakelijk alternatief.

Optimale benutting van de aangeboden capaciteit
•

Besteed aandacht aan het groeiend aantal fietsen dat niet past in de reguliere parkeervoorzieningen
(moederfietsen, kratfietsen, bakfietsen). Een aantal scholen heeft overigens speciaal voor kratfietsen een
speciaal rek aangeschaft dat sinds 2011 op de markt is.

•

Voer een wrak verwijder- en weesfietsbeleid en neem daarbij het volgende in acht:
o

Zoals u al heeft aangegeven moet het wegknippen van fietsen onderdeel zijn van een breder
scala van maatregelen waarin ook het bijplaatsen van stallingscapaciteit behoort te zijn
opgenomen.

o

Geef de eigenaar van de fiets voldoende tijd om de fiets zelf weg te halen en houd je als
gemeente aan de vastgestelde regelgeving.

o

Voer de weesfietsacties niet alleen in het centrum en bij het station uit, maar ook bij
winkelcentra en in woonbuurten. Ook daar is geregeld een tekort aan stallingcapaciteit die door
het gericht weghalen van weesfietsen verruimd kan worden, al zal de frequentie van het aantal
acties lager kunnen zijn dan bij het station en in het stadscentrum.
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Flankerende maatregelen


Hou samen met politie en gemeenten in uw regio een meerjarige bewustwordingscampagne over
fietsdiefstalpreventie.



Vraag de politie om de aanpak van georganiseerde fietsendiefstal ( o.a. door de inzet van lokfietsen).



Zet stadswachten (vaker) in om geparkeerde fietsen te controleren en op straat mensen te adviseren
de aanbindmogelijkheid te gebruiken en een extra (ketting)slot te kopen.

9.4

Aanbeveling 4: Verkeersveiligheid

De grondigste manier om de veiligheid van fietsers te vergroten is te zorgen voor een goede onderlinge
afstemming van het auto- en fietsnetwerk, met name door deze netwerken zo veel mogelijk van elkaar te
scheiden waarbij het hoofdfietsnetwerk ongeveer twee maal zo fijnmazig dient te zijn als het
hoofdautonetwerk (zie verder de eerste aanbeveling in § 9.1). Dat laatste kan wellicht deels worden bereikt
door het hoofdautonetwerk nog grofmaziger te maken waardoor het aantal kruispunten met gebiedsontsluitingswegen verder zal dalen. De afwaardering van de betreffende wegvakken en kruispunten kan op
sobere (= goedkope) en veilige wijze worden uitgevoerd.
Zoals u weet is in het kader van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid is in 2013 de Modelaanpak Veilig Fietsen
32

verschenen . Deze staat een zeer grondige, integrale aanpak voor, die de Fietsersbond onderschrijft en
waaraan wij onze medewerking hebben toegezegd. Met deze focus heeft het onderzoeksteam van de
Fietsersbond voor de gemeenten en andere wegbeheerders een aantal aanbevelingen opgesteld.
Allereerst een tweetal, bezien vanuit de procesmatige kant.
•

Maak een prioriteitenlijst aan de hand van de ernst van het geconstateerde probleem, de ‘quick win’
en het aantal fietsers dat er dagelijks passeert.

•

Geef in een lange en luidruchtige communicatiecampagne nóg meer bekendheid aan het
gemeentelijke meldpunt waar fietsers hun klachten aan kunnen doorgeven. Besteed daarin ook
aandacht aan het verhelpen van de klacht en de terugkoppeling naar de melder. Heeft u nog geen
33

eigen meldpunt, dan kunt u eenvoudig gebruikmaken van het Meldpunt van de Fietsersbond .
Hierna volgen eerst de zogenaamde ‘quick win’-aanbevelingen. De kosten voor uitvoering ervan zijn relatief
laag en deze maatregelen hebben direct een zeer gunstig effect op de fietsveiligheid.

32

Zie: http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Modelaanpak+Veilig+Fietsen++Een+handreiking+voor+het+opstellen+of+versterken+van+een+lokale+aanpak+veilig+fietsen
33

Zie www.meldpunt.fietsersbond.nl
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Naast uw huidige inspanningen om het aantal paaltjes
te verminderen, is het volgende ook mogelijk:
Verwijder bij aanvang van de winter, ten behoeve van
de gladheidbestrijding, alle uitneembare fietspaaltjes en
plaats deze na de winter in principe niet terug. Als er
klachten komen, gebruik dan bij het besluit om al dan
niet een paaltje te plaatsen het keuzeschema van het
34

Fietsberaad. Overbodig om te vermelden: mocht een
paaltje worden (terug)geplaatst dan is het erg belangrijk de inrichtingsrichtlijnen uit dat document
strikt te volgen. Zo is het essentieel om bij paaltjes midden op het fietspad inleidende ribbelmarkering
aan te brengen (per richting met een lengte van tenminste 10 meter) en een paaltje op een afstand
van tenminste 12,5 meter van een kruispunt (of bocht) te plaatsen. Vervang de noodzakelijk
(terug)geplaatste stalen paaltjes door zgn. flexibele paaltjes, waarvan een exemplaar in uw gemeente
als proef is geplaatst, die bij een botsing minder ernstig letsel tot gevolg hebben.
De volgende aanbevelingen zouden in een extra schouw-‘plus’ meteen kunnen worden opgepakt. Ze
bevorderen in de meeste situaties de fietsveiligheid, met name in het donker en bij mist.
•

Verwijder varkensruggen, randen en richels als dat de fietsveiligheid bevordert; voorzie deze anders
van een witte (lichtgevende) verflaag.

•

Breng bij tweerichtingspaden die dat nog niet hebben (gestippelde) asmarkering aan en op
kruispunten voor attentie verhogende bebording.

•

Breng op fietspaden zonder (goede) verlichting stroeve kantstrepen aan.

•

Laat zonder hoogteverschil de bermen aansluiten op het wegdek.

•

Verwijder alle planten en heesters waarvan de stam korter dan 2 meter van het fietspad staat of
waarvan de uitlopers in deze 2 meterzone (kunnen) groeien. Breng in die zone gras aan.

•

Verplaats makkelijk te verplaatsen palen, borden e.d. die te dicht langs de kant staan, en wel zo dat
deze op minimaal 50 cm. afstand van de rand komen te staan.

Andere quick wins.
•

Geef bij de bestrijding van gladheid niet alleen prioriteit aan de hoofdfietsroutes maar ook andere
drukke routes én doorsteekjes die naar het hoofdnet leiden. Hanteer daarbij de recente CROWrichtlijnen 35.

34

Keuzeschema paaltjes op fietspaden, Fietsberaad juni 2013
(http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Keuzeschema+sanering+paaltjes+op+fietspaden)

35

Gladheidsbestrijding voor fietsers en voetgangers; Beleid, organisatie en uitvoering - CROW publicatie 334 oktober 2013
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Neem in de contracten met aannemers, die nabij een fietspad bouwwerkzaamheden verrichten, een
bepaling op dat het fietspad moet worden schoon gehouden.

De volgende aanbevelingen hebben meer voorbereidingstijd nodig en/of brengen hogere kosten met zich mee
maar zijn net zo effectief als de ‘quick wins’, zo niet effectiever.
Voor de kruispunten met een gebiedsontsluitingsweg:
36

•

Zorg voor het, afhankelijk van wegbreedte en snelheidsregime, benodigde oprijzicht .

•

Dwing op het kruisingsvlak een zo laag mogelijke snelheid af met fysieke maatregelen (bijv. door
autodrempels, versmallingen, lokale verlaging van het snelheidsregime tot 30 km.)

•

Realiseer voor fietsers een eigen oversteekvoorziening (fietspad of fiets(suggestie)strook). Breng
in de oversteek een middeneiland aan zodat de fietser in tweeën kan oversteken. Zorg voor een
ruime dimensionering. Maak een nieuw locatieontwerp als in de huidige situatie daar te weinig of
geen ruimte voor is.

•

Zorg voor duidelijke bebording, ondersteunende markering én verlichting met een minimale
sterkte van 7 Lux.

•

(Ver)plaats objecten langs de kant (verkeersborden, VRI- en lantaarnpalen, VRI-kasten,
wegwijzers e.d.) op minimaal 50 cm afstand van de rand.

Voor kruispunten en/of wegvakken:
•

Pak de te krappe boogstralen aan. Dat betekent op kruispunten niet krapper dan 4 meter, op
wegvakken van een hoofdfietsroute niet krapper dan 17,5 meter en op overige fietsroutes niet
37

krapper dan 10 meter .
•

Gebruik bij fietspaden en fietsstroken, als kantopsluiting noodzakelijk is, alleen lage, schuine
(trottoir)banden.

•

Gebruik als wegdek voor fietsers géén glad natuursteen.

•

Pas langs fietsstroken de parkeervakken zo aan dat er tussen parkeervak en fietsstrook een
schrikstrook ontstaat met een breedte van tenminste 75 cm.

•

Realiseer op alle hoofdfietsroutes verlichting.

Scholen:
•

Stel een plan van aanpak op voor het systematisch veilig inrichten van de directe omgeving van
alle bestaande scholen.

36

Ontwerpwijzer Fietsverkeer, p 50-51 ; CROW publicatie 230

37

Zie: http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/Vrouwelijk%20ontwerpen.pdf
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Stimuleer scholen om ook praktische verkeerseducatie uit te voeren, in het bijzonder gericht op
veilig fietsen.

•

Bij de planontwikkeling van brede scholen of andere gecombineerde voorzieningencentra: neem
in de randvoorwaarden of het plan van eisen een aantal fietsaspecten op (situering en kwaliteit
van bewaakte en onbewaakte fietsparkeervoorzieningen, camerabewaking, aansluiting met
openbare weg op fietsroute(s), kiss&ride locatie e.d.)

Overig:
•

Hou bij het ontwerp van nieuwe fietsinfrastructuur qua breedte rekening met de minder vaardige
fietsers (kinderen en ouderen) vooral in relatie tot de groei in het fietsgebruik én de enorme
toename van verschillende soorten tweewielers waarvan de meeste veel meer ruimte innemen
en/of een hogere snelheid hebben.

•

Zorg voor een hoger onderhoudsniveau van de fietsroutes. Geef daarbij extra aandacht aan
bochten, verhardingsovergangen en bermen.

•

9.5

Neem de subjectieve veiligheid serieus.

Aanbeveling 5: Integraal fietsbeleid en flankerende maatregelen
•

U betrekt al veel gemeentelijke en semi-gemeentelijke beleidsafdelingen en diensten die op de een of
andere manier het fietsklimaat kunnen beïnvloeden, bij de beleidsvorming. Hierbij adviseren wij de
volgende twee terreinen meer aandacht te geven.
o

Sociaal- en maatschappelijk beleid: stimuleer mensen in de bijstand zo veel mogelijk in hun
dagelijks verplaatsingspatroon de fiets te gebruiken Verstrek een vergoeding om eventuele
hindernissen hiervoor weg te nemen, bijvoorbeeld een stallingabonnement voor de
dichtstbij zijnde fietsstalling als een eigen berging ontbreekt.

o

Maak, ten behoeve van bewegingstimulering in het dagelijks verplaatsingenpatroon, werk
van de integrale aanpak. Gebruik de kans die er nu is bij de uitvoering van het vastgestelde
lokaal gezondheidsbeleid. Bied daarin, zowel op en rond scholen als in de wijken, een
volledig pakket aan bewegingsstimulering aan. Hiervoor is een gestructureerde afstemming
noodzakelijk op het gebied van veilige schoolinrichting, goede fietsenstalling, fiets- en
looproutes binnen de wijk, verkeerseducatie, haal- en brenggedrag van ouders, individuele
begeleiding van bepaalde doelgroepen (bijv. overgewicht-kinderen), wijkinrichting (bijv.
sportveldjes) enz. Deze aanpak zou geheel passen in het door de Inspecteur voor de
Volksgezondheid voorgestane facetbeleid waarmee onder andere overgewicht en
bewegingsarmoede kan worden bestreden. Het is een uitstekende uitwerking van de
integratie tussen de beleidsterreinen verkeer, ruimtelijke ordening, milieu, gezondheidszorg
en educatie, waar steeds meer gemeenten belang aan hechten.
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Bereken voor een gewenst fietsproject de maatschappelijke kosten en baten via de handige webtool
38

MKBA-fiets, die in opdracht van het ministerie van IenM is ontwikkeld en gratis beschikbaar is .
•

Gebruik uw invloed om in de enquête ‘waarstaatjegemeente.nl’ meer fietsgerelateerde aspecten op
te laten nemen.

•

Maak gebruik van subsidiemogelijkheden die buiten de reguliere regelingen voorhanden kunnen zijn.
Denk daarbij aan EU en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ook aan
subsidiemogelijkheden bij andere beleidsterreinen (gezondheidzorg, onderwijs, jeugdzorg,
ouderenzorg, ruimtelijke ordening, milieu, sport).

•

Fietspromotie is belangrijk voor de beleving en beeldvorming van de fiets en voor het overdragen van
kennis over de mogelijkheden om veilig te fietsen. Ontwikkel hiervoor een communicatieplan. Denk
daarbij aan de volgende zaken:
o

Onderscheid verschillende doelgroepen die om een specifieke aanpak vragen. Zoek
aansluiting bij maatschappelijke organisaties en hulpverleners die dicht bij de mensen staan.

o

Draag uit dat fietsers bij winkelbezoek net zo veel besteden als automobilisten (per bezoek
geven zij minder uit maar een hogere bezoekfrequentie compenseert dat).

o

Maak duidelijk dat het gewaardeerd wordt als mensen de fiets gebruiken.

o

Communiceer de aanpak van fietsdiefstal en uw successen daarbij, maar ook verbeteringen
in de infrastructuur (geasfalteerd fietspad, nieuwe rekken bij een sporthal etc.).

o

Geef aan wat de voor de belangrijke veilige fietsroutes zijn in de wijk en naar de belangrijke
bestemmingen, waar en hoe ze hun fiets veilig kunnen stallen, enz.

o

Zet ook bedrijven aan tot het nemen van fietsstimulerende maatregelen, bijvoorbeeld door
te wijzen op de website fietsnaarhetwerk.nl. Op deze website van de Fietsersbond staan alle
maatregelen die bedrijven kunnen nemen om fietsen voor hun medewerkers aantrekkelijk te
maken.

o

Geef als gemeente(werkgever) het goede voorbeeld. Zorg voor goede faciliteiten (stalling,
douches e.d.) en vergoedingsregeling, maar ook: prikkel politici en ambtenaren om de fiets
te gebruiken voor werkbezoeken en bijeenkomsten buiten het gemeentehuis.

o

Zorg voor een goede fietsbereikbaarheid van de gemeentelijke locaties en plaats op de
gemeentewebsite bij het adres een Fietsrouteplanner-widget.

•

Ondersteun maatschappelijke organisaties die
fietsvaardigheidstrainingen organiseren voor
ouderen. Dit kan bijvoorbeeld i.s.m. zorgcentra
– wat ook een prima invulling is van beleid om
ouderen lang mobiel te houden in het kader van
de WMO, kinderen, tijdelijk hier verblijvende

38

Zie: http://www.fietsberaad.nl/mkba-fiets/
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buitenlanders (expats) en mensen van allochtone afkomst (moskee, buurthuizen). De Fietsschool van
de Fietsersbond verzorgt een opleiding van fietsdocenten en cursusprogramma’s voor specifieke
39

doelgroepen en situaties .

39

Voor meer informatie, zie: www.fietsersbond.nl/fietsschool

